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BELANGRIJKE OPMERKING! 

Hout KLOVERS met 8 of 9 ton DRUKkracht worden voornamelijk gebruikt in de private sector. Plaats de 

hydraulische hout houtklover om ecologische redenen altijd op een stevig dicht oppervlak om verontreiniging 

van de ondergrond te voorkomen. 

Let op! In principe moet de oliepeilstok altijd op het olievulmondstuk worden geplaatst voordat de machine in 

bedrijf wordt gebracht. Hierdoor kan de hydraulische tank automatisch worden ontlucht en geventileerd. 

Het modelnummer en het serienummer vindt u op het typeplaatje op de machine. U moet beide nummers veilig 

bewaren om ze in de toekomst te kunnen gebruiken. In deze handleiding worden de functies en toepassingen 

van de machine uitgelegd. 
 

VOOR UW VEILIGHEID 

Lees de gebruiksaanwijzing voor de inbedrijfstelling, veiligheids-en 

waarschuwings instructies moeten worden nageleefd!
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1. Voorwoord 
 

Lees de volledige tekst van de 

gebruikershandleiding vóór de installatie 

en voor de inbedrijfstelling. Gebruik deze 

handleiding om vertrouwd te raken met de 

machine, het juiste gebruik en de 

veiligheidsinstructies. 

 
 
 

1.1 gegevens over de gebruiksaanwijzing 
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke 
informatie over het gebruik van dehydraulische 
hout houtklover hos-8N en hos-9n.Vsuspensie voor 
veilig werken, iscorrecte naleving van alle vermelde 
veiligheidsinstructies en instructies voor actie. 
Bovendien moeten de plaatselijke voorschriften 
inzake ongevallenpreventie en algemene 
veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op 
het gebruik van de machine worden nageleefd. 
 

1.2 beperking van aansprakelijkheid 
We hebben alles in het werk gesteld om u zo 
uitvoerig mogelijk op de hoogte te stellen van de 
ongevallenpreventie tijdens de werking van de 
machine, maar we zijn niet aansprakelijk voor 
onvolledige informatie over vermelde gevaren 
punten en bronnen. 
 
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van: 
-Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing 

– Onbedoelde V - toepassing van de machine 

– Onjuiste installatie, inbedrijfstelling, bediening en 
bedieningvan de machine 

– Het bedienen van de machine in geval van defecte 
veiligheidsapparatuur of onjuist geïnstalleerde 
of niet-functionele veiligheids-en 
beveiligingsinrichtingen 

– Het niet naleven van de instructies in de 
gebruiksaanwijzing betreffende transport, 
opslag, functie, bediening,bediening en 
onderhoud van de machine 

– Ongeoorloofde structurelewijzigingenaan de 
machine 

– Slecht toezicht op machine onderdelendie onder 
een V 

– Onjuist uitgevoerde reparaties 

– Katastrofe gevallen door vreemde lichamen-

invloed enovermacht 
 

 
 
 

1.3 aanduiding machine 
De aanwijzings machine vervangt de handelsnaam 
van het artikel waarop deze gebruiksaanwijzing 
betrekking heeft-Zie faxvoorblad. 
 
 
 

1.4 copyright bescherming 
Alle documenten zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Een reproductievan documenten, zelfs gedeeltelijk, 
en kennisgevingen van de inhoud aan derden zijn 
niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk 
overeengekomen. 
 

1.5 reserveringen 
Informatie over technische gegevens, afmetingen 

en illustraties van de machine, evenals 
veranderingen in veiligheidsnormen, zijn 

onderhevig aan verdere ontwikkeling en zijn 
daarom niet altijd bindend voor levering. 
 
Afdruk-en receptuur fouten gereserveerd. 
 

2. Gebruik waarvoor 

gemaakt 
 

De machinen - hydraulischehout houtklovers hos-

8N en hos-9n-zijnuitsluitendbestemd voor het 
splitsen van hout met een maximale 

vloervan550mm geschikt. Woods mogen alleen in 
de vezelrichting worden gesplitst . 

 

Demachine is alleen ontworpen voor gebruik 
door 1 persoon. Twee of meer mensen mogen 

nooit op één machine werken. 
 
De machine mag niet worden gebruikt zonder de 
opslagtafel en de splijtings tabel. 
 
Bij het splitsen, het is belangrijk om aandacht te 
besteden,alshet hout te splitsen berust op de 
golfkartonnen plaatuit de splijt tafel. 
 
De veiligheids-, arbeids- en 

onderhoudsvoorschriften van de fabrikant , 
alsmede de in de technische gegevens 

gespecificeerde afmetingen moeten worden 
nageleefd. 
 
Elk ander gebruikvan V is onjuist. Onvoorzienbare 

schade kan optreden als gevolg van onbedoeld 
V-gebruik,veranderingenin de machine of het gebruik 

vanT-hashen die niet zijn getest en 
goedgekeurd doorde fabrikant! 
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Waarschuwing! 

Mogelijk foutief gebruik 
– Veiligheidsinrichtingen mogen niet worden 

ontmanteld of overbrugd. 
– Gebruik van niet-gedeelde accessoires. 
– De machine mag niet worden gebruikt voor 

commercieel gebruik. 

Personen die niet vertrouwd zijn met de 

gebruiksaanwijzing, kinderen, 

adolescenten en personen onder invloed 

van alcohol, drugs en medicatie mogen de 

machine niet bedienen. 

 

3. Milieu 
 

Recycle afval en gooi het niet als afval 
weg. Alle gereedschappen, slangen en 
verpakkingen moeten worden 
gesorteerd, naar de recycling werf ter 
plaatse worden gebracht en op een 

milieuvriendelijke manier worden afgevoerd. 
 
De plaats van gebruik moet beschermd zijn tegen 
verontreiniging door lekkende 
BEDRIJFSMATERIALEN. Verbruikte of overblijvende 

conservenworden gerecycleerdovereenkomstig 
de regelgeving die van toepassing is op de 
plaats van gebruik voor milieu bescherming. 
 

Raadpleeg uw gemeentelijke 
afvalstoffen beheersinstantie voor de 

mogelijkhedenvan 
milieuvriendelijke 

enmilieuvriendelijke verwijdering. 

 

4. Veiligheid 
 
Deze sectie biedt een uitgebreid overzicht van alle 
belangrijke veiligheidsaspecten, voor een 

adequatebescherming van de machinist, en voor 

een veilige en probleemloze werking. Het niet 
opvolgen van de instructies en veiligheidsinstructies 
in deze handleiding kan leiden tot aanzienlijke 
gevaren. 
 

4.1  Waarschuwingen  
Waarschuwingen worden aangegeven door 
symbolen in deze bedieningshandleiding. De 
veiligheidsinstructies worden geïnitieerd door 

signaalwoorden die de omvang van het gevaar 
uitdrukken. 
 
Het is essentieel om te voldoen aan de instructies 
om ongevallen, lichamelijk letsel en materiële 
schade te voorkomen. 
 

  
 
GEVAAR! 

Het niet naleven van deze instructie is een hoog 
risico op overlijden of levensbedreigend letsel. 

 
  
 
Waarschuwing! 

Het niet naleven van deze instructie leidt tot een 
risico op overlijden of ernstig letsel. 

 
  
 
Voorzichtigheid! 

Het niet naleven van deze instructie is een licht tot 
matig risico op letsel. 

 
 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Het niet naleven van deze instructie zal resulteren in 
schade aan de motor of ander materiaal. 

 

4.2 Veiligheidsinstructies 
  
 
Waarschuwing! 

Vertrouwd raken met de machine. Een goede 
training is een voorwaarde voor veilig werken met 
deze machine. Een verkeerde werking of werking 
door onopgeleid personeel kan een risico 
inhouden. 
 

Lees de handleiding van deze machine aandachtig 
en Let op de etiketten die op de machine zijn 
aangebracht. Maak uzelf vertrouwd met de 
toepassing en beperkingen, evenals de 

gerelateerde, specifieke, potentiële bedreigingen. 
 
Ook, vertrouwd te raken met de controles en hun 
juiste gebruik. Lees hoe u het apparaat stoppen en 
snel uitschakelen. Onervaren exploitanten moeten 
worden geïnstrueerd door personeel dat bekend is 

met de machine. Alleen dan mogen ze de machine 
bedienen. 
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Naast de veiligheidsvoorschriften voor het werk in 
deze gebruiksaanwijzing moeten de voorschriften 
inzake veiligheid, ongevallenpreventie en 
milieubescherming die van toepassing zijn op het 

gebruik vande machine en de verkeersregels in 

acht worden genomen. 
 
 
Verantwoordelijkheid van de exploitant 
De exploitant moet de gebruiksaanwijzing ter 
beschikking stellen van de exploitant en ervoor 
zorgen dat de exploitant ze heeft gelezen en 
begrepen. De gebruiksaanwijzing moet worden 
overhandigd. Daarnaast moet hij het personeel 
regelmatig trainen en informeren over de gevaren 
van het hanteren van de machine. 
 
Bovendien is de machinist ervoor verantwoordelijk 
dat de machine altijd in technisch perfecte staat 
verkeert. 
 
 
Verantwoordelijkheid van de exploitant 
Alleen opgeleide personen mogen de machine 
starten, bedienen en uitzetten. De bediener moet 
worden getraind in de juiste werking van de 
machine en moet vertrouwd zijn met de nodige 
veiligheidsvoorzieningen. Onvoldoende 
geïnformeerde exploitanten kunnen zichzelf en 
andere personen in gevaar brengen door 
oneigenlijk gebruik. 
 
First-time gebruikers moeten worden 
gecontacteerd door de verkoper om vertrouwd te 
raken met de kenmerken van de machine, het 
beoogde gebruik en de nodige 
veiligheidsvoorzieningen. 
 
Bedienings persoons 

  
 
Waarschuwing! 

Personen die niet bekend zijn met de 
gebruiksaanwijzing, kinderen, adolescenten jonger 
dan 18 jaar en personen onder invloed van alcohol, 
drugs en medicatie mogen de machine niet 
bedienen. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen de 
machine gebruiken als onderdeel van de opleiding 
en onder toezicht van een opgeleide persoon. 
 

De machine is alleen ontworpen voor 
gebruik door 1 persoon! Twee of meer 
mensen mogen nooit werken en de 
machine laden. 

 

Het is verboden om kinderen of andere personen 
in het werkgebied te houden tijdens de 

splitsing.Ook aandacht besteden aan dieren. 

De machine mag alleen buitenshuis in bedrijf 
worden gesteld en niet binnenshuis. 

De exploitant is aansprakelijk voor alle schade aan 
derden en hun eigendom. 
 
 
Werkruimte 
Het werken met de machine vergt veel aandacht. 
– Goede zichtbaarheid en lichtomstandigheden 

moeten op de werkplek verzekerd zijn. Slechte 
verlichting kan het risico op letsel aanzienlijk 
verhogen! 

– Voor het werken is een niveau-en loopvlak 
bestendige ruimte met voldoende 
bewegingsvrijheid vereist. 

– Laat Split Wood niet achterin het 
werkgebiedn, struikelgevaar! 

– Bij slecht weer en op ongelijk terrein moet er 

voortdurend voor gezorgd wordendat de stand 
veilig is, het risicovan uitglijden! 

 
De werkplek rond de hout houtklover of de 
transportroutes die nodig zijn voor het vervoer en 
de verwijdering van het hout moeten zodanig 
worden aangekocht en onderhouden dat veilig 
werken mogelijk is. 
Bewerking 
Plaats nooit een beschadigde machine in bedrijf! 
  
Alleen in goede fysieke conditie werken. 
 
Alle werkzaamheden kalm en voorzichtig uit te 
voeren. 
 
Voer de machine nooit onbeheerd uit. 
 
De machine is uitgerust met een mechanisch 
tweehandbaarbesturingssysteem.Voor elke 
operatie, de twee handencontroleom te 
controleren. 
 

Niet bereiken in de loop machine tijdens de 
functionele test van de kloof beroerte. 
 

Werk nooit zonder beschermendeapparaten. De 

doeltreffendheid van de veiligheids-en 

beschermingsinrichtingen mag nietonnodig 

worden beïnvloed of ingetrokken. 
 
De aandrijving moet onmiddellijk worden 
uitgeschakeld in geval van merkbare veranderingen 
in het gedrag van de machine. 
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Fabrieksinstellingen (bijv. hydraulisch ventiel, 
stuurhendel)mogen niet worden gewijzigd. 
 
Controleer regelmatig de schroefverbindingen en 
het oliepeil. 
 

 
 
Waarschuwing! 

Hydraulische vloeistoffen onder druk kunnen 
gevaarlijk zijn! 
 
Zorg er altijd voor dat de slang lijn: 
– niet beschadigd of versleten is; 
– geïnstalleerd of correct geïnstalleerd. 
 
Voorkom letsel. 
– Druk op niemals Hydraulische slangen of slang 

leidingen. 
– T hij zoekenmet blote handen voor 

lekken;Draag een bril en beschermende 

kleding! 

– Schlauchlines checken nooit in 
explosiegevaarlijke omgevingen of in 
gebieden waar machines draaien. 

– Onthoud altijd dat bepaalde hydraulische 
vloeistoffen gemakkelijk ontvlambaar zijn. 

Als u onder de huid (injectie) onder druk gezet 
wordt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. 
 
 
Einde van het werk 
In het geval van reparatie-of 

onderhoudswerkzaamheden,alsmede bij het 
verlaten van de werkplek, moet de 
stroomtoevoer worden uitgebragdoor op de 

rode knopes op de schakelaar te drukken 

endestekker op te geven. De stroomtoevoer 

onderbreken door op de rode knop te drukken is 
niet voldoende! 

 
Waarschuwing! 

Reparatie, installatie, onderhoud en reiniging, 
evenals het transporteren van de machine alleen 
wanneer de aandrijving is uitgeschakeld en het 
gereedschap stilstaat. In geval van storing moet de 
bediening altijd uitgeschakeld zijn. 
 

Alleen originele-lumag- use reserve onderdelen en 

accessoires. Het gebruik van andere 
reserveonderdelen en accessoires zal naar 
verwachting het risico op ongevallen verhogen. Elke 
aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende 
schade wordt opgeheven. 

 
  

 
Risico! 

In geval van contact met 
spanningsdragende componenten, is er een gevaar 
voor het leven! Elektrische componenten 
ingeschakeld kunnen ongecontroleerde 
bewegingen uitvoeren en ernstig letsel 
veroorzaken.  
 
Tijdens het conversie werk moet de aandrijving van 

de machine uitgeschakeld zijn. 

 
 
Risico! 

Werkzaamheden aan elektrisch materieel kunnen 
alleen door elektriciens worden uitgevoerd. 
 
Gebruik nooit defecte verbindingslijnen. Voor elke 
bewerking wordt deVoedingom te controleren. 
 
Machines met een elektrische aandrijving kunnenin 
de regen niet in bedrijf worden gesteld, omdat 

ereen defect van de schakelaar of de 
elektromotor kan zijn! 

 
 

4.3 persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) 

Bij het hanteren van de machine is het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
essentieel om een gevaar voor de exploitant te 
minimaliseren. De volgende beschermende 
maatregelen moeten in acht worden genomen: 
 

– Strak passende werkkledingdie beweging niet 
belemmert. Het wordt voornamelijk gebruikt 

om te beschermen tegen detectie door 
bewegende delen. 

– Geluiddempende middelen zoals 
gehoorbescherming, capsules, etc. ter 
bescherming tegen gehoorbeschadiging. 
Aandacht! Lawaai kan schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Indien het toelaatbare 
geluidsniveau van 80 dB (A) wordt 
overschreden, moet een gehoorbescherming 
worden gedragen. 

– Mondbescherming om te beschermen tegen 
ademhalingsziekten om fijnstof of fijnstof te 
onthouden. 

– Beschermende bril met zijbeschermingom de 
ogen tegen stof of splinters te beschermen. 

– Hard lederwerk handschoenenom 

tebeschermen tegen scherpe randen, splinters 
of overmatige trillingen. 

– Veiligheidsschoenen of laarzen met stalen 
doppen om te beschermen tegen ongelijke, 
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scherpe oppervlakken of vallende voorwerpen. 
Het veiligheids schoenwerk zorgt ook voor een 
veilige standaard. 

– Beschermende helm om het hoofd te 
beschermen tegen vallende delen en woon-
werk verkeer. Het kan beschermen tegen letsel, 
zelfs in krappe situaties. 

 

4.4 Restgevaren en beschermende 
maatregelen 

  
 
Waarschuwing! 

Het opschorten, wijzigen, blokkeren, demonteren, 
ombouwen of installeren van onderdelen naar de 

veiligheids-en beveiligingsinrichtingen van de 
machine is streng verboden en kan leiden tot 
ernstige of levensbedreigende verwondingen 
als deze niet worden nageleefd. pull. 

 
Mechanische Restgefahren 
Knijpen,scharen 
Risico op letsel (knijpen of scheiden) lichaamsdelen 
bij het verlagen van het splijt mesofonjuist voeden 
of imrusten van het decolleté. 
• Gebruik in principe detwee-en-controle. 
Bereik het splitsingsproces niet. Werk nooitte ver op 
de machine. 

Risico op letsel door vastgelopen splijtings 

materiaal. 

• Klop het vastgelopen hout gewoon uit. Hout is 
zeer gestrest wanneer het wordt losgelaten, 

haar vingers kunnen worden geperst in de splijt 
splijt. 

• Pasop voor vallend hout, dit kan hun voeten 

beschadigen. 

 • EenUF-bystliggend volk Let op! 

 
Verwondingen in het algemeen 
Bij het werken van droog hout kan een plotselinge 
decolleté ernstige verwondingen veroorzaken. 
Houten onderdelen kunnen verdwijnen tijdens het 
splitsingsproces en verwonden hun voeten. 
• Bereik het splitsingsproces niet. 
• Houd voldoende veiligheidsafstand. 
• Bedien de machinekalm enzorgvuldig. 
B  EIM het hanteren van de machine is het dragen 
van 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn 
essentieel. 
 
Verwaarlozing van ergonomische principes 
Zorgeloos gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) 
Nalatig gebruik of nalatigheid van persoonlijke 
beschermingsmiddelen kan leiden tot ernstig letsel. 

• Draag voorgeschreven beschermende uitrusting.
  
Onvoldoende lokale verlichting 
Slechte verlichting vormt een hoog veiligheidsrisico. 
"Zorg altijd voor  voldoende verlichting op de 
werkplek. 
 
Menselijk gedrag, wangedrag 
• Altijd volledig geconcentreerd in al het werk. 
Rest gevaar kan nooit worden uitgesloten. 
 
Elektrische restgevaren 
Direct of indirectelektrisch contact 
Het aanraken van spanningsdragende delen in het 

gevalvan elektrische of defecte onderdelen 
geopend of onjuiste elektrische 
verbindingslijnenkan leiden totverwondingen. 

• De gededefinieerdekabel of stekker 
vervangen door dedeskundige. 

• Trek vóór de onderhoudswerkzaamheden de 
stekker uit het stopcontact. 
• Gebruik de machine alleen op één aansluiting 
met storings stroomonderbreker (FI). 

 
Thermische restgevaren 
Brandwonden, vorst stoten 
Het aanraken van hete oppervlakkenkan leiden tot 
brandwonden. 

Laat  de "Motor" afkoelen. Zorg altijd voor 

voldoende ventilatie van de motor.  
 
Blootstelling aan lawaai 
Gehörschädigungen 
Langdurig,onbeschermd werken met deMashine 
kan leiden tot gehoor beschadiging. 

"Draag in principe een gehoorbeschermer.  
 
Blootstelling aan materialen en andere materialen 
Contact persoon, inhalatie 
Items die worden weggegooid of vloeistoffen 
kunnen schade toebrengen aan de gezondheid. 
• Bij het splitsen kunnen mechanische deeltjes hun 
ogen beschadigen. Draag altijd een bril! 
Hydraulische oliën zijn giftig. Na inademing van 
mist of dampen, voeg frisse lucht. Na contact met 

de ogen, grondig spoelen (ten minste 10 minuten) 

met water, raadpleeg dan de oogarts. 
 
Brand, explosie 
Risico op brand en uitglijden door gelekte 
hydraulische vloeistof. 

Tijdens  het gebruik is roken,vuur en open 

lichtverboden! 
• Verwijder onmiddellijk de gemorste vloeistof 
met olie Binder en gooi deze goed weg. 
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Andere gevaren 
Uitglijden, struikelen of vallen van personen 
Op onstabiele en ongelijke oppervlakken u door 
struikelen worden geschaad. 
• Let op obstakels in het werkgebied. Zorg er altijd 
voor dat je veilig staat en draag 
veiligheidsschoenen. 
 

4.5 Gedrag in noodgevallen 

In geval van een ongeval start u de noodzakelijke 
EHBO-maatregelen en vraagt u zo snel mogelijk een 
gekwalificeerde medische hulp. 
 
Geef de volgende informatie op wanneer u om hulp 
vraagt: 

– waar het gebeurde 
– Wat is er gebeurd 
– Hoeveel gewonden 
– Wat voor soort letsel 
– wie rapporteert! 
–  

5. Gebruikte waarschuwings-

en aanwijzings symbolen 
 
Symbolen die belangrijke informatie over het 
product en de gebruiksaanwijzing 
vertegenwoordigen, worden op de machine 
aangebracht. 
 

 
Aandacht! 
Dit gaat over uw veiligheid. Het symbool 
duidt op een gevaar, waarschuwing of 
waarschuwend notitie. 

 

Lees deze instructies volledig door 
voordat u de machine gebruikt. 

 

Draag veiligheidsschoenen. 

 

Draag beschermende handschoenen. 

 

Draag een oogbescherming. 

 

Draag een gehoorbeschermer. 

 

Verwijder of knoei nooit met 
beschermende of veiligheidsinrichtingen. 

 Houd de machine van hitte, vonken en 
houd vlammen weg. Niet roken in de 
buurt van de hout houtklover. 

 

Houd omstanders uit de buurt van de 
werkruimte. 

 

Voorzichtigheid! Bewegende machine 
onderdelen. Voorkom verwondingen die 
kunnen optreden als gevolg van de 
bewegingen van het splijt mes. 

 
Houd de handen en voeten uit de buurt 
van bewegende delen. 

 
 
Snijden en breken gevaar! Raak nooit 
gevaarlijke gebieden aan wanneer het 
splijtings mes beweegt. 

 
Verwijder nooit gevangen logs met je 
handen. 

 
 
 
 
 

 
Gevaar van uitglijden en struikelen! 
Houd uw werkruimte schoon! Stoornis 
kan leiden tot ongevallen. 
 

 

Waarschuwing! Vloeistof onder hoge 
druk(hydraulische olie, vet of 
brandstof)kan gemakkelijk spuiten op 
kleding of huid en leiden tot ernstige 
verwondingen! 

 

Alleen met elektrische aandrijving: 
waarschuwing voor gevaarlijke 
elektrische spanning. 

 
De figuur toont de draairichting van 
elektromotoren. 

 Voordat u reparaties, onderhoud of 
reiniging verricht, onderbreekt u de 
voeding. 

 

De machine mag slechts door één 
persoon worden bediend. 

 
Gooi de gebruikte olie op een 
milieuvriendelijke manier weg. 

 

Als er een kraan wordt gebruikt, plaats je 
de hijs riemen rond het splijt frame.  Til 
de machine nooit op de transport hendel. 
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6. De machine 
 

 

 

Fig. _ deel-typenung 

 
1 Hoogteinstelling (Klemschroef) 
2 Hoogte instel stang 
3 Kolom 
4 zijtafel 
5 Klooftafel 
6 Aandrijfeenheid (E-motor 230Vof 400V) 
7 Vulmond voor hydraulische olie 
8 Transportstop 
9 Peilstok met olie meetstang 
10 Transportwiel 
11 Staander 
12 Schakelaarcombinatie met motor-

bescherming 230V (mod. hos-8N) of 400V 
(mod. hos-9n) 

13 Spanner om armen vast te houden 
14 Bedienhendel (tweehandsbediening) 
15 Beveiligingsinrichting op de 

bedieningshendel 
16 Houtklem 
17 Kloofmes 
18 Transportgreep 
19 Hydraulikolietank 
20 Olieverijderings plug 

7. Technische gegevens 
 

Model nummer HOS-8N 

Motor (230V x 50hz) 
Opgenomen(P1) 
Afgegeven (P2) 

S6 40% * IP54 
3,5 kW 
2,4 kW 

Kloofkracht 8t ± 10% 
Klooflengtee Max. 25x55cm 
Gap-een max. 8x35cm 
Hydraulikdruk 28,0 MPA 
Hydraulische olie 
capaciteit Max. 

4,5 L(HLP46) 

Geluidsniveau is onder 
85 dB (A) 

Prestaties ca. 4, 5 cm/s 
Terugloopsnelheid CA. 2,0 cm/s 
Baumaße (Aufstellmaß) L/ 99cm 

W /86cm 
H/ 108-155cm 

Gewicht 113 kg 

 
 
 

Model nummer HOS-9n 

Motor (400V 3N-50Hz) 
Opgenomen (P1) 
Afegegeven vermogen (P2) 

S6 40% * IP54 
3,0kW 
2,1 kW 

Kloofkracht 9t ± 10% 
Klooflengte Max. 25x55cm 
Gap-een max. 8x35cm 
Hydraulikdruck 28, 0 MPA 
Hydraulische olie 
capaciteit 

4,5 L(HLP46) 

Geluidsniveau is onder 
85 dB (A) 

Prestaties ca. 4,3 cm/s 
Terugloopsnelheid ca. 1, 8 cm/s 
Baumaße (Aufstellmaß) L/ 99cm 

W/ 86cm 
H/ 108-155cm 

Gewicht 110 kg 

 
* Continue periodieke werking: 
Bedrijfsmodus S6, Power Cycle40%, speeltijd 10 min. 
 
De motor kan 4 minuten onder belasting lopen en 
vervolgens 6 minuten afkoelen wanneer deze inactief is, 
anders zou er oververhitting optreden. 
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Gebruiksvoorwaarden 
Deze hout houtklover is ontworpen voor gebruik bij 
een omgevingstemperatuur tussen + 5 °c en 40 °c 
en op hoogtes tot 1000 m boven zeeniveau. De 
luchtvochtigheid moet lager zijn dan 50% bij 40 °C. 
Opslag of transport kan plaatsvinden bij 
temperaturen tussen-25 °C en 55 °C. 
 
 

7.1. elektrische aansluiting  
 

  
 
Waarschuwing! 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie en 
de elektrischeapparatuurmogen alleen door 

elektrischespecialisten worden uitgevoerd. 
 
 
Wisselstroommotor (mod. HOS-8N) 

De houtklover hos-8N mag alleen worden 

aangesloten op een 230volt - grid met50Hz en 16a-

zekering via de 3-polige netaansluitlijn. 
 
 
Krachtsroommotor (mod.Hos-9N) 

De holzspalter hos-9n mag alleen worden 
aangesloten op  400 volt met 50 Hz en 16 a-zekering 
via de 5-polige netaansluitlijn. 

Driefasige motoren moeten worden gecontroleerd 
op hun draairichting bij aangesloten of gewijzigde 

locaties. Indien nodig moet de polariteit worden 
omgewisseld. Draai het omgekeerde apparaat in 

de stekker van het apparaat.Bekijk meer... 
AANDRIJVING/elektrische aandrijving (13,1) 

 
 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Als de motor overbelast is, schakelt hij zichzelf uit. 
Na een koeltijd (anders in de tijd) kan de motor weer 
worden ingeschakeld. 
 
 
De elektrische voeding moet zijn uitgerust met 
beschermende voorzieningen tegen 
onderspanning, overspanning, overstroom, 
evenals een storings stroomonderbreker (FI-

schakelaar) met een maximale reststroom van 0,03 
a. 

De netaansluiting moet worden vastgezet met 16 A. 

Rubberen kabels voor de elektrische aansluiting 
moeten voldoen aan de EN60245 en worden 

gemarkeerd met het symbool H07RN. De markering 
van de kabels is wettelijk verplicht. 

De Verleng lijnen hebben een minimale doorsnede 
van 2,5 mm2 en mogen niet meer dan 20 meter lang 
zijn. 

Elektrische verbindingslijnen veroorzaken vaak 
isolatie schade. 
 
Schadelijke en defecte verbindingen 

Beschadigde isolatie, slechte contacten of 
overbelasting van elektrische leidingen en 
aansluitingen zijn de meest voorkomende oorzaken 
van een brand veroorzaakt door het elektrische 
systeem. 

Beschadigde isolatie treedt op, bijvoorbeeld 
wanneer de lijn is gebogen,overof geperst, of 
wanneer deze is verouderd. Maar ook vetten, 
agressieve vloeistoffen, gassen en dampen kunnen 
de isolatie aanvallen en beschadigen. Een geperste 
geleider heeft een hogere weerstand, wat leidt tot 
de verwarming van de lijn op dit punt. 
Onderbrekingen in de isolatie leiden tot kruip 
stromen en kortsluitstromen. 

Dergelijke beschadigde verbindingenmogen niet 
worden gebruikt en zijn levensbedreigend als 
gevolg van de isolatie schade! 
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8. Levering 
 
Controleer na het uitpakken de inhoud van de doos 
of het transport doosje voor 

− Volledigheid en 

− mogelijke transportschade. 
 
De dealer of de fabrikant onmiddellijk op de hoogte 
stellen van eventuele klachten. Daaropvolgende 
klachten zullen niet worden aanvaard. 
 
De machine wordt gedeeltelijk gedemonteerd 
geleverd. De assemblage werkt op PT.9moet 
worden nageleefd. 
 
Als u vragen of problemen met de machine hebt, 
neem dan contact met ons op. U ons bereiken per 
e-mail: 

info@matom.nl 

 
Fig. _ geleverd 

 
Handboek 
Hydraulische houtklover met aandrijfunit(X) 
Transport wielen (2 stuks) (A) 
Klooftafel (B) 
Bedieningshendel (Re/Li)met beschermings 
inrichting en vasthoud klauw(C) 
Zijtafels (re/Li) (D) 
Spanner (E) 

9. Montage 
 

Stap 1: Monteer transport wielen. 
(Figuur A) 
 

Duw  het voorgemonteerdewiel in de wielas en 

Bevestig het aan de achterzijde van de as met 
de zeshoekige schroefM6x20 (SW10).De 

zeshoekige schroeven zijn al in de as.Zorg ervoor dat 
de boorgaten vervloseren zijn. 

Monteer het tweede wiel op dezelfde manier. 
 

 

Fig. A _ montage Transportwielen 

 
 
 

Stap 2: Monteer de tafel 
(Figuur B) 

 
Bevestig de gap-tabel aan het gap-frame zoals 
afgebeeld.Om dit te doen, hebben we de gap-tafel 
aan de ene kant gekoppeld en aan de andere kant 
vastgezet.Als je ziet, neem dan aan dat je voor de 
houten houtklover staat.   
 
1. Haak gleufin het meegeleverde vasthoud 

apparaat rechts van het gap - frame. 

2. Beveilig de gap-tabel aan de linkerzijde. 
Gebruik hiervoor de zeshoekige schroef 
M10x35 met stop moer. 

 

  
 
Opgelet! 

Let op de tafelpositie! De splijt tafel moet altijd 
rusten op de dwarsbalk (b). 
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Fig. B_tafelhouder voor sleuven 

 
 

Stap 3: Installeer de stuurhendel (re/Li) 
(Figuur C) 
 
Monteer de stuurhendel met beveiligingsinrichting 
zoals links en rechts van het machineframe wordt 
getoond. Zorg er bij het installeren voor dat u de 
hendels inplaatst zodat de klauwen naar binnen 
wijzen. 
 
1. Smeer de tinnen lipjes van de 

bedieningshendels aan de boven-en onderzijde 
uit met een anderesmeer laag. 

2. Plaats de stuurhendel en steek de buis in de 
uitsparing van de dwarsverbinding. 

3. Plaats de borg bout voor de dwarsverbinding. 
4. Bevestig de borg bout aan de onderkant van de 

stuurhendel met de ring en de spalk. 
Monteer de andere stuurhendel op dezelfde 
manier. 

 

 

Fig. C_bevestigingshendels 

 
Stap 5: montage zijtafels (re/Li)(figuur D) 
 
Koppel tabellen zoals weergegeven aan de linker-en 
rechterkant van het machineframe. 
 

1. Plaats de opslag tafel volgens Fig. D op de 
beugel en lijn deze uit met de gaten. 

2. Opslag tafel met beidezeskant-schroefnM8x20 

(SW13),ringn en moernSecure. 

 
Op dezelfde manier, Assembleer de andereopslag 
tabel. 
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Fig. D _ montagevan de opslag tafel 
 
 
 

10. Transport en opslag 
 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Het ishet beste om dehout houtkloverrechtop te 
sportenwanneer de machine aan de zijkant staat, 
hydraulische olie loopt onmiddellijk uit. 
 
 
 

11. 1. Veiligheidsinstructies voor transport 
 

  
 
Waarschuwing! 

Levensgevaar door dalende belasting! 

Vallende belasting of delen daarvan kunnen 
mensen doden. 
– Stop nooit onder een zwevende belasting. 
– Voer het zwenk gebied van de Hijswerktuigen 

niet in werking. 
– Draag altijd een beschermende helm tijdens 

het kraanwerk. 
 

  
 
Waarschuwing! 

Gevaar voor letsel door het zwenken van 
goederen! 

Transport goederen met een extra zwaartepunt 
kunnen tijdens het hijsen sterk uitzwenken en 
mensen in de buurt ernstig letsel toebrengen. 
– Zwenk gebied van Hijswerktuigen voor het 

heffen van transport goederen over een lange 
afstand. 

– Volg de vervoers instructies en-symbolen op de 
vervoerde goederen. 

– Draag altijd een beschermende helm tijdens 
het kraanwerk. 

 
  
 
Aandacht! 

Schade door oneigenlijk transport! 

Onjuist transport kan leiden tot aanzienlijke schade 
aan de vervoerde goederen en aan nabijgelegen 
objecten. 
– Ga altijd met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid en voorzichtigheid te werk bij 
het in-House laden en lossen en vervoeren van 
goederen. 

– Neem de instructies en symbolen op de 
verpakking in acht. 

– Verwijder de zekering van het vervoer altijd 
alleen tijdens de montage. 

Persoonlijke 

– Vervoerswerkzaamhedenzonder hulp vanhijs-
of hefpersoneel dat onder toezicht staat, 
moeten worden uitgevoerd door opgeleid 
personeel datinopdracht vande exploitant 
werkzaam is. 

– Transport werk metondersteuningdoorhijs-
of toevoer inrichtingen onderworpen 
aantoezicht-getuigenalleenvan geïnstrueerd, 

gemachtigd om te opereren en geautoriseerd 

door de exploitant uitgevoerddoor 
gekwalificeerdpersoneel. 

 
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

– Bij alle transportwerkzaamhedenis de 

basisbelasting: 
► Arbeitsschutzkleidung 
• Beschermende handschoenen 
RUtsch-bestendige veiligheidsschoenen 
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– Tijdens alle transport werkzaamheden met 

behulpvan hijs-of gangbanden zoals katrol, 

kraan, vorkheftruck, extraly 
► Industrieschutzhelm 

 
 

 
11.2. Transport en opslag 

The hout houtklover is veilig en milieuvriendelijk 
verpakt voor de verwachte transport 

condities.De verpakking beschermt de 
componenten tegen beschadiging en corrosie 

totdat de installatie begint. 

– Verwijder de verpakking en de transport 
zekeringen voor montage. 

– Gooi verpakkingsmateriaal weg in 
overeenstemming met de geldende lokale 
voorschriften. 

 
De machine is omvangrijk en zeer zwaar. Een 

adequate voor bereiding is essentieel. 

Er zijn meerdere mensen of technische 
hulpmiddelen nodig om de pallet op te heffen. 
 
 

Pallet transport met vorkheftruck 

Goederen op pallets kunnen worden vervoerd 

met eenvorkheftruck, bijvoorbeeld 
vorkheftruck,onder de volgende omstandigheden: 

– De vorkheftruck moet ontworpen zijn 

voorhettransportgewicht. 

– De exploitant moet het recht hebben om de 

vorkheftruckte bedienen. 

– Vorkheftrucks met vorken tussen of onder de 
trekstangen van de pallet tot de vorken aan de 
andere kant uitstekken. 

– Beveilig de pallet met de vervoerde goederen 
met klem riemen zodat de pallet niet kan 
kantelen met de vervoerde goederen, indien 
nodig het zwaartepunt corrigeren. In het geval 
van spanriemen moet ook voldoende 
dimensionering worden verzekerd. 

– Til de goederen op en ga naar 

hunbestemming . 
 
 

Goederen vervoeren met takels 

Goederen kunnen onder de volgende voorwaarden 
rechtstreeks met een takel worden vervoerd: 
– De takel moetontworpen zijn voor het 

transportgewicht. 
– De exploitant moet het recht hebben om de 

takel te bedienen. 

– Touwen, riemen of meerpunthendelsmogen 
uitsluitend op het bovenste deel van de 
machine (behuizing) worden gebruikt.Til nooit 
op het kloofmes of transporthandvat! 

– Til de lading langzaam op enZorg ervoordat de 

vervoerde goederenverticaalhNIS zijn, indien 

nodig het zwaartepunt corrigeren met het 
hefmiddel. 

– Goederen die naar debestemming worden 
vervoerd. 

 
 

Transport naar de exploitatieplaats 
 

  
 
Waarschuwing! 

Voor elektrisch aangedreven machines: Trek de 
stekker uit het stopcontact voor elke 
locatiewijziging. 
 

De hout houtklover kan heel gemakkelijk worden 
vervoerd. 

In het achterste gedeelte is een as met twee 
wielen bevestigd. Een transport griff is eenm 

bovenste uiteinde van de splijt zeugenuLe. 
 
1. Schakel de aandrijving in en rijd het splijtmes 

helemaal naar beneden. 

2. Schakel de aandrijving uit en trek de stekker uit 
de netleiding. 

3. Schroef detransportdop (8) op het 

olievulmondstuk(7) , zodat er geen olie kan 
lekken. 

 

Controleer opnieuw of de transport sluiting 
(8)stevig zit! 

4. Om te voorkomen dat de twee 

bedieningshendels onbedoeld tijdens het 
transport kunnen zwenken, moeten deze 
samen met de klem rubber (E) aan de 
voorzijde worden vastgemaakt . 
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5. Voor transport wordt de houten houtklover iets 
achteruit gekanteld met behulp van de 
transport hendel totdat de wielen op de grond 
staan. Houd de machine tijdens het bewegen 
strak op de transport hendel om te voorkomen 
dat de spherage terugkantelen. 

 
 
 

Voorzichtigheid! 

De machine mag alleen worden vervoerd met een 
verlaagddecolletémes. 
 
Hoogte in transportstand: 108 cm 

 

Opslag 

Plaats of bewaar hout houtklovers in een veilige, 
droge en afsluitbare ruimte buiten het bereik van 

kinderen. Demachine mag niet buiten worden 
opgeslagen . 

Opslagtemperatuur: + 5 °C tot + 45 °C 
Luchtvochtigheid: 60% 

Voor langdurige opslag moetde machine grondig 
worden gereinigd en gesmeerd. 

Alleen in goedgekeurde en gelabelde bussen 
bewaren. Zorg ervoor dat de benodigdheden niet 
toegankelijk zijn voor kinderen. 

 

11. Plaatsen van de machine 

  
 
Waarschuwing! 

De machine moet op een solide en vlakke 
ondergrond worden geplaatst. 

 

De werkplek moet zo zijn ontworpen en 
onderhouden dat veilig werken mogelijk is. 

Organiseer uw werkruimte. Plan uw werk van 
tevoren om tijd en moeite te besparen. 

Om de machine te transporteren en te verwijderen, 
is het noodzakelijk dat de paden vrij zijn van 
struikelblokken. Er moet voldoende verlichting van 
de werkplek worden gewaarborgd. 

Er moet voor gezorgd worden dat er voldoende 
bewegingsvrijheid is om te werken. 

De machine moet direct op de grond worden 
geplaatst. Er mogen geen houten planken, platte 
strijkijzers, etc. worden gelegd. 

 

  
 
Waarschuwing! 

De werkplek moet vrij blijven van houtresten en-
obstakels (struikel punten). Gladde en gladde 
vlekken moeten worden afgerond. Niet bereiken 
in de kloof gebied alshetsplijtingmesbeweegt! 

 

12. Hydraulica 
 

Opmerking over hydraulica 

De hydraulische olietank bevindt zich aan de voet 
van de houten dekvloer. De olietank wordt door de 
plant gevuld met hydraulische olie. 

De transportdop (8) op het olievulmondstuk moet 
vóór het splitsen worden vervangen door de 
ontluchtingsschroef met olie meetstang (9) . 

Breng de sluiting van het transport niet 
opnieuw tot het werk is voltooid om onnodig 

olieverlies tijdens het transport te voorkomen. 
 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Bij lage temperaturen-onder de 5 °C-is de olie in het 
hydraulische systeem nog steeds erg visceus. Direct 
werk (kolommen) bij dergelijke temperaturen kan 
leiden tot beschadiging van het hydraulische 
systeem. Daarom mag de houtklover pas enige tijd 
stationair draaien bij lage temperaturen, zodat de 
hydraulische olie kan opwarmen. 

Alsde olie beweegt, zoals in hydraulische machines, 
is er een risico van olielekken. 

 

Om te voorkomen dat er druk wordt gemaakt in 
de hydraulische olietank: 

De tankdeksel1 met getande olie meetstangen O-

ring op de hydraulische olietank is 
zelfontbrandend, zodat de lucht tijdenshet 
gebruik kan ontsnappen . 

Aandacht! In geval van niet-rechtopstaande 
transport der machineolie kan worden geolied door 
de ontluchtingsschroef1ontsnappen. 
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Fig. _ ontluchtingsschroef 

 

1deze zelfontluchtings schroef wordt gebruikt in 
olietanks/tanks die moeten worden geventileerd. 

13. Aandrijfmogelijkheden 
 
13. 1 elektrisch werken 
 

  
 
Waarschuwing! 

Werkzaamheden aan de elektrische installatie 

enaan de elektrischeuitrusting mogen alleendoor 

elektrischecompartimentenworden uitgevoerd . 
 
Driefasige motoren moeten worden gecontroleerd 
op hun draairichting bij aangesloten of gewijzigde 
locaties. Indien nodig moet de polariteit worden 
gewijzigd (Schakel stekker combinatie/fase 
wisselaar). 

 
 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

De verkeerde draairichting van de motor leidt tot 
beschadiging van de hydraulische pomp. 
 
 
Elektromotor aan/uit 
1 |Drukknop groen (aan) 
2 |Drukknop rood (uit) 
 
Voor de inbedrijfstelling moet de draairichting 
worden gecontroleerd door kort in-en uit te 
schakelen voor 400 V-motoren. De draairichting 
moet overeenkomen met de pijl op de ventilator 
afdekking van de motor. 
Als de draairichting niet overeenkomt met de pijl op 
de ventilatorbehuizing, moet deze worden 
gewijzigd door middel van fase Turners. 

 

 
De draairichting controleren 
1. Zet de motor gedurende korte tijd aan en uit. 
2. Controleer de draairichting wanneer de motor 

afloopt, zie richtingspijl 

 
Draairichting van driefasige motoren wijzigen 

Beide palen op de fase wisselaar, witte plaat-van 

de stekker met een sleufschroeven draaier draaien 
met 180 °. 
 

   
Fig. _ fase wisselaar 

  
 
Risico! 

Levensgevaar door elektrische schokken! In 
contact met spanningsdragende componenten is 
er een risico voor het leven. Elektrische 
componenten ingeschakeld kunnen 
ongecontroleerde bewegingen uitvoeren en 
ernstig letsel veroorzaken. 
 
AChtung! 
Aansluit-en verleng behuizingl moet 3-draads 
(230 V) of5-draads(400 V)en hebben een 
minimale kabel dwarsdoorsnede van 2,5 mm2. 

Bovendien magde kabel verlenging niet groter 
zijn dan 20 m en moet deze ook ten minste 2,5 
mm2 kabel doorsnede hebben. Het 
verlengsnoer van de kabel moet volledig 
worden uitgerold. 

De machine mag alleen worden bediend via 
een netstroom die is vastgezet met een storing 
stroomonderbreker van 30 mA. 

De netaansluiting moet worden vastgezet met 
16 A. 

Tijdens het gebruik mogen geen andere 
verbruikers op hetzelfde circuit worden 
aangesloten, omdat dit kan resulteren in een 
responsieve zekering waardoor de 
stroomonderbreker wordt geactiveerd. 

Als de motor te warm wordt door overbelasting, 
schakelt deze onafhankelijk uit vanwege de 
ingebouwde overbelastingsbeveiliging. De 
motor mag niet opnieuw worden ingeschakeld 
totdat deze is afgekoeld tot een 
oppervlaktetemperatuur van ca. 30 ° C (lauw). 
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De motor en de schakelaar mogen niet worden 
gereinigd meteenwaterslang,hogedrukreiniger 
of soortgelijke apparatuur. Er bestaat een risico 
op elektrische schokken en vernietiging. 
Bovendien is het verboden om de hydraulische 
hout houtklover te gebruiken in geval van natte 
buitenlucht! 
 
Schakelaar/stekker combinatie 
Als de hout houtklover niet opnieuw kan worden 
ingeschakeld (groene START knop stuitert terug), is 
de motor nog niet voldoende afgekoeld. Houd de 
knop niet vast! 
 
Arbeitsstellung 
1. Druk op de groene START knop. 

2. De draairichting van de motor regelen. 
 

         
 

14. Ingebruikname 
 

Demachine mag alleen in bedrijf worden 

gesteld als de installatie stabiel is .Er moet 
met name op worden toegezien dat de 
grond niet onder de hoge belasting van 
de machine komt te staan. Let altijd op 
een verticale positie tijdens het werk. 

Niet alleen werken, voor noodgevallen 
moet iemand in de buurtzijn (oproep 
bereik). 

 

 

Waarschuwing! 

Tijdens het gapend proces en de rugslag van het 
splijt mes, mag het hout niet worden 
vastgehouden door helpers, anders is er een groot 
risico op letsel! 
 
 
Visuele inspectie uitvoeren 

Demachine moet vóór de inbedrijfstelling op 
externe schade worden gecontroleerd. 

De hydraulische slangen en alle aansluitpunten 
op het hydraulische systeem moeten worden 
geïnspecteerd om lekkages op te sporen en te 
elimineren. 

Alle veiligheidsinrichtingen moeten aan de 
machine worden bevestigd. Ze mogen niet 
worden verwijderd of onbruikbaar gemaakt. 

Controleer voordat u begint met werken de 

bedieningshendel voor gladheid en functie. 

Droogenschoon houden. 

De twee opslag tafels en de splijtings tabel 
moeten altijd stevig en stevig aan de houtklover 
worden bevestigd. 

Als er storingen of defecten optreden, mag de 
machine pas in bedrijf worden gesteld nadat ze 
zijn uitgeschakeld. 

Aandacht! Draag bij het werken aan de 

machine de juiste beschermende 

uitrusting enSchakel de aandrijving uit. 
 
 

14,1 werkvoorbereiding 

Aanbevolen grootte van het splijtings materiaal 

Actie HOS-8N HOS-9N 

Spaltlänge Max. 25x55 cm 

SPALt-Ø max. 8x35cm 

 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

De diameter van het splijtings materiaal is slechts 
een richtsnoer. De mogelijke gap-prestaties zijn 

afhankelijk van het houttype, de lengte, de groei 
en het aantal aanwezige takken. 

 
 
Zet de vent schroef met olie meetstang 
De transport sluiting op het olievulmondstuk moet 
vóór het splitsen worden vervangen door de 
ontluchtingsschroef met de oliemeetstang. 

Breng de sluiting van het transport niet opnieuw tot 
het werk is voltooid om onnodig olieverlies tijdens 
het transport te voorkomen. 
 
 
Controleer de richting van de motor (mod. HOS-
9N) 
In het geval van machines met driefasige 
apparatuur (400 V) moet de draairichting van de 
motor wordengecontroleerddoor kort in- en uit te 

schakelen . 
De draairichting moet overeenkomen met de pijl op 
de ventilator afdekking van de motor. Als de 
draairichting niet overeenkomt met de pijl op de 
ventilatorbehuizing, moet deze worden gewijzigd 
door middel van fase-Turners in de toevoerleiding. 
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Bekijk meer... Aandrijfmogelijkheden/elektrische 
aandrijving (13,1) 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

De verkeerde draairichting van de motor leidt tot 
beschadiging van de hydraulische pomp. 
 
 
Controle van het oliepeil 
Controleer regelmatig de status van de hydraulische 
olie. Zorg ervoor dat er geen vuil, houtspaanders, 
etc. in de olietank komen. 
 
 

Zekering geleider voor zekering 
Breng voor gebruik een dun laagje smeermiddel 
aan op de schuif oppervlakken van de Schuif 

kolom , waardoor de levensduur van de 
glijdende geleideplaten wordt verlengd. 
 
 

Twee handenbediening via controle 

De machineis uitgerust met een mechanisch 

tweehandbaar besturingssysteem. Dit dient om 
ervoor te zorgen dat de operator het gap-gebied 
niet kan betreden wanneer hij met de machine 
werkt. 

Het besturingselement met twee handen moet 
vóór elk gebruik worden gecontroleerd. 

Vervolgens, na het inschakelen van de machine 

, aandacht bestedenaan de beweging van het 
decolletémes.DzoalsKloofMesserautomatisch 
drivesomhoog. 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Om ervoor te zorgen dat de spanning altijd op 
een voldoende niveau blijft, drukt u op een van 
de bedieningshendels en houdt u de motor 
terwijl de HOS-8N met 230V, alvorens de motor 
aan te schakelen, en houdt de motor  
inschakelen(2). Laat vervolgens de 

stuurhendel(3)los. 

 

 

Figuur.  _ Start-aanbevelinghos-8N met 230V 
 
 
Om het splitsingsproces te starten, moeten beide 
bedieningshendels worden ingedrukt. 

Thijdecolletémes daalt . 

Bij het loslaten van een stuurhendel wordt het 

splitsingsproces stopgezet. Thijdecolletémes moet 
in zijn positie blijven en mag niet terugkeren 
naar de uitgangs positie. 

Bij het loslaten van beide bedieningshendels 

keerthetsplijtmes terug naar de uitgangs positie 

(naar boven). Als er slechts één 

bedieningshendelwordt bediend, mag het 
splijtmes niet naar beneden gaan. 

Wanneer de bedieningshendels worden losgelaten, 
moeten ze automatisch terugkeren naar hun 
oorspronkelijke positie. 

 

Actie Resultaat 

Druk beide 
bedieningshendels 
op hetzelfde moment 
omlaag... 

Splijt mes beweegtnaar 
beneden-tot ca. 5 cm-
over de werktafel. 

Bij het loslaten van 
een van de twee 
Bedienlever... 

Het splijt mes blijft in de 

huidigepositie. 

Laatbeide 
bedieningshendels 
los... 

Splijt mes keert 
automatisch terug naar 
de oorspronkelijke 
positie. 
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15. Bediening 
 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Bij buitentemperaturen onder 5 °C is de hydraulische 
olie in een visceuze toestand. Om beschadiging van 
het hydraulische systeem te voorkomen, moet de 
machine gedurende ten minste 5 minuten inactief 
zijn bij dergelijke temperaturen, zodat het 
hydraulische systeem zijn bedrijfstemperatuur kan 
bereiken. Anders is geen vlekkeloze kloof operatie 
gegarandeerd. 
 
 
 

15.1 Kloven 

 
 
Waarschuwing! 

Bereik nooit in de ruimte van de kloof wanneer het 
decolleté mes beweegt. In noodgevallen moeten 
beide bedieningshendels worden losgelaten. 
 
Gebruik het houten vasthoud 

apparaat(stuurhendelmetbeschermingsinrichti

ng/vasthoud klauw) bij het splitsen van immerd 
he. 
  

1. Schakel de machine in. 
DzoalsKloofMesserautomatisch omhoog 
beweegt.Wacht een paar seconden tot de 
motor zijn eindsnelheid bereikt en de druk die 
in de hydraulische pomp wordt opgebouwd. 

 
 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Om ervoor te zorgen dat de spanning altijd op een 
voldoende niveau blijft, in de HOS-8N met 230V, 
voordat u de motor inschakelt, drukt u op een van 
de bedieningshendels naar beneden en houdt u de 
motor (1) aan en schakelt u deze in (2). Laat 
vervolgens de stuurhendel (3) los. 
 

 

Figuur.  _ Start aanbevelinghos-8N met 230V 

 

1. Staande tussen de twee 

bedieningshendelsplaatstu het gesplitste 
materiaal tussen de twee 
bedieningshendels op de splijttafel. 

2. Beide bedieningshendels en die de bevestigings 
klauwen instellen afhankelijk van de diameter 
van het gesplitste materiaal en naar binnen 
drukken. Dit lost het hout op. 

3. Om het splitsingsproces te starten, drukt u op 
beide bedieningshendels naar beneden op 
hetzelfde moment. Het splijt mes wordt dus in 
beweging gezet. 

Tijdenshet gehele splitsingsproces moeten 
beide bedieningshendels ingedrukt blijven. 

Als het splitsingsproces moet worden 

onderbroken, moet een van de twee 

bedieningshendels worden losgelaten. 

Thijdecolletémes blijft in de huidige positie. 

4. Wanneer het splitsingsproces is voltooid, 
moeten beide bedieningshendels worden 
losgelaten, zodathetsplijtmes weer omhoog 
kan gaan. 

Alleen wanneerhetdecolletémes weer in de 

oorspronkelijke positie staat, kan het gesplitste 
hout uit de splijtings tabel worden verwijderd. 

5. Voor het volgende snijden proces, reinig de 
splijt tafel van houtresten en chips. 

6. Schakel bij het verlaten van de machine de 
motor uit en koppel de machine los van het 
lichtnet. 
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Waarschuwing! 

Er mogen geen andere mensen in het 
werkgebied van de machine verblijven . 
 
 
 

15.2 instelling van de lengte van de 
tussenruimte 

De machine wordt aangepast aan de maximale 
lengte van de tussenruimte, afhankelijkvan de 
maximale tussenruimte. 

Wanneer de motor is ingeschakeld, 

beweegthetsplijtmes automatisch naar de 
maximale totale slag hoogte.Als u echter hout wilt 

splitsen waarvan de hoogte onder de totale slag ligt, 
kan de lijn worden beperkt. 

De hefhoogte kan oneindig worden afgesteld. 
 
Beperken teruggang kloofmes 

1. Breng het kloof mes naar de gewenste hoogte 
en schakel de motor uit. Een stuurhendel moet 
blijven ingedrukt, zodat het splijtmesniet weer 
omhoog kan gaan. 

2. Draai de klemschroef (1)achter de 
openingkolom los. 

3. Hefstang (2)zo ver mogelijk uittrekken. Hoe 
verder de hefstang wordt uitgetrokken, hoe 

lager wede splijt hoogted . 
4. Klem de hefstang met de schroef op de 

gewenste hoogte. Draai de klemschroef vast. 
5. Schakel de machine weer in. Het splijt mes kan 

niet langer worden uitgebreid tot de maximale 
tussenruimte lengte, omdat het wordt beperkt 
door de hefstang. 

 
Als de maximale lengte van de tussenruimte 
opnieuw wordt ingesteld, moet de klemschroef 

worden losgemaakt. Dan ude betreffende Verleng 

het splijt mes op de maximale lengte.Daarna is 

deDraai de klemschroef weer vast. 
 

 

Figuur.  _ Lijn limiet 
 
 
 

15.3 Losmaken geklemde stukjes hout 

Het kan komen om tepasseren dat de splijtings 

materiaal is niet volledig gesplitst en hetsplijt 

mes neemt het hout omhoog wanneer het 
begint . 
 
1. retourneer het splijt mes naar de 

oorspronkelijke positie. 
2. Schakel het station uit. 
3. Nu moet het hout worden gekapt. Voor dit 

doel kan een hamer worden gebruikt. 
 

  
 
Waarschuwing! 

Verwijder vastgelopensplijting niet met uw 

handen! Laat andere mensenje nooit helpen om 
geklemde stukken hout te verwijderen . 
 
 
 

15.- Aanwijzingen voor het kloven 

Het gesplitste materiaal moet een vlak 
snijoppervlak hebben, blijvend in de richting van 
de opening. 

Het steunvlak (gesplitste tabel)van de machine 
moet schoon zijn. Houtresten van eerder 
gesplitst hout moeten worden verwijderd. 

Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de 
houten rompverticaal wordt gehouden onder 

het splijtmes, anders is er een risico van 

letselals gevolg van een shoutklover gut 
uitglijden ! 

Het splijtings materiaal mag niet door een 
andere persoon worden vastgehouden, maar 
alleen met hethouten vasthoud apparaat. 
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De exploitant moet het splitsingsproces met 
beide handen uitvoeren. Niet bereiken in de 
kloof gebied wanneer de wig beweegt! 

Aandacht! Hout kan barsten, gebruik alleen 
onaangeroerd hout voor het splitsen. 

De stammen moeten longitudinaal worden 
gesplitst. Nooit liggend of dwars door de 
vezelrichting splitsen! 

Met extreem overgroeid hout, splitst u de 
stammen van de rand. 

Draag geschikte handschoenen en 
veiligheidsschoenen bij het splitsen van hout. 

Aandacht! Bepaalde houtsoorten kunnen erg 
gespannen worden bij het splitsen en kunnen 
abrupt scheuren. 
 

  
 
Voorzichtigheid! 

Niet vers hout splitsen! Droog, afgezet hout is 
gemakkelijker te splitsen en zal niet wig, zoals zo 
vaak het geval is met vers hout 

 
  
 
WAARSCHUWING! 

Splits het logboek in de vezelrichting! Split alleen 
gewoon gezaagd decolleté. Het decolleté 
materiaal moet op de bodemplaat liggen. 
 
 
 

15  . 

1. Rijd door het splijt mes. 
2. Schakel de machine uit. 
3. Koppel de machine los van het elektriciteitsnet. 
4. Kantel de machine iets achteruit op de 

transport grepen en rol de wielen op de 
gewenste plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Kontrolewerkzaamheden 
 
 
 
 

Vóór alle inspectiewerkzaamheden aan de 
machine: 

− Schakel de drive uit en 

− in het geval van elektromotoren koppelt u de 
machine los van het elektriciteitsnet. 

− Reinig de machine van houtresten, chips en 
ander vuil. 

 
16.1  Bout en moerverbindingen  

Nade eerste bewerkinguur,Controleer alle 

schroeven en moeren op een vaste zitting en, indien 
nodig, ze te trekken. Dan regelmatig te trekken of te 
controleren alle schroeven en moeren.  

Verloren schroefverbindingen hij-put. 

Controleer alle hydraulische fittingen en slangen op 
strakheid en stevige pasvorm. 
 
 

16.2  Insmeren van de kolom 
De geleider van de kolom moet altijd worden 
gesmeerd (vet aanbrengen met een borstel).Niet 
gebruikenOil,da daDit is deGlijdende geleideplaten 
(= slijtage deel)kan vernietigen. 
 
 

16.3 Tweehandbedienung 
Controleer de bedieningshendels op gladheid, 
smeer ze indien nodig. 
 
 

16.4 Kloofmes 
Het kloof mes is een slijt deel.   Regelmatig het 
splijtmes mes met een vijl naslijpen. 

Vet het mes af en toe in. 
 
 

16.5 hydraulischeoliestand 
Controleer het oliepeil regelmatig met de meet 
stang. De machinenooit werken zonder of met te 

weinig olie. Controleer het oliepeil wanneer het 
splijtings mes wordt teruggetrokken. 
 
 

16.6 Smeer alle bewegende delen naar 
behoefte. 
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17. Onderhouds-en 

onderhoudswerkzaamhed

en 
 

 
 

Vóór alle onderhouds-en 
onderhoudswerkzaamheden aan demachine: 

− Schakel de drive uit en 

− in het geval van elektromotoren koppelt u de 
machine los van het elektriciteitsnet. 

− Reinig de machine van houtresten, chips en 
ander vuil. 

 
Voer de machine nooit onbeheerd uit. 

Werk nooit zonder beschermende apparaten. Na 
onderhoudswerkzaamheden, opnieuw monteren 
alle beschermende apparaten. 

Gebruik alleen originele LUMAG 
reserveonderdelen. Andere delen kunnen 
onvoorziene schade en letsel veroorzaken. 

Werkzaamheden aan elektrisch materieel mogen 
alleen door elektriciens worden uitgevoerd. 

 
 
17.1 olie wisseling 

Het hydraulische systeem is een gesloten systeem 
met olietank, oliepomp en regelklep. Bedien de 

machine nooit zonder of met te weinig olie. Als de 
lucht in het circuit komt als gevolg van een olie 

tekort, kan de hydraulische pomp worden 
beschadigd. 
 
Hydraulische olie is schadelijk voor de 
huid: Draag beschermende 

handschoenen of gebruik huid 
beschermingsmiddelen. 
 
 

Abated conseuants moeten worden 
verzameld en opgeslagen in geschikte 
schepen. Ze zijn in overeenstemming 
met de toepasselijke 

milieuvoorschriften-te 
wordenvernietigd. 

 

Controleer het oliepeil van de hydraulische olie op 
de oliemeetstang van de ontluchtingsschroef op de 
tank. Het splijt mes moet worden teruggetrokken. 

De eerste oliewissel moet na ca. 300werkuren 

worden uitgevoerd. Daarna moet de hydraulische 

olie ongeveer elke 50 werkuren of eenmaal per 
jaar worden vervangen. 

 

Wij bevelen de hydraulische olie HLP 46 aan. 

Voor het hydraulische transmissiesysteem worden 
de volgende hydraulische oliën of gelijkwaardige 
oliën van de viscositeitsklasse HLP 46 aanbevolen: 

Shell Tellus 22-46,Esso nuto H46,DEA HD B46 

 

Er mag geen vuil of puin in de olietank komen. Zelfs 
geringe verontreiniging kan een aanzienlijke schade 
toebrengen aan het hydraulische systeem. 

 
 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Voor het veranderen van de olie, het splijt mes 
omhoog zetten. 

 

1. Plaats de container met een voldoende 
capaciteit van ten minste8,5liter onder de 
afvoer schroef van de tank. De schroef bevindt 
zich aan de onderkant van de tank.  

2. Schroef de olievullende schroef/olie meetstang 
los en open de afvoer schroef aan de onderkant 

van de tank. Vergeet niet om de afvoer schroef 
te schroeven voordat u de nieuwe hydraulische 
olie bijvult! 

3. De capaciteit van de tank is 4,5liter. Afhankelijk 
van het ontwerp, oriënteer jezelf op de olie 
meetstok van de vent schroef. 

4. Draai de olie vulling schroef/Oil meet 
stangweer in, niet te vergeten de 
afdichtingsring! 

5. Verzamel gebruikte olie en gooi deze op een 
milieuvriendelijke manier weg. 

6. Vergoten of gemorste hydraulische olie moet 
worden afgeveegd of gebonden met geschikte 
bindmiddelen. 

7. Bedien de machine na een olie wisseling drie 

tot vier keer in de inactieve modus om lucht 
uit het hydraulische circuit te laten 
ontsnappen. 
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Fig. _ olie wisseling 

 
 

 
 
BELANGRIJKE OPMERKING! 

Op de oliemeetstang moet de hydraulische olie zich 
tussen de bovenste markering (max.) en de onderste 
markering (min.) bevinden. Indien dit niet het geval 
is, wordt hydraulische olie bijgevuld. 

Te weinig olie kan de oliepomp beschadigen en 
leiden tot overmatige temperaturen in het 
hydraulische systeem. 

 

 

Fig. _ oliepeil regeling 

 
 
 

 
Waarschuwing! 

De hydraulische olie staat onder druk! 

Er bestaat dus een risico op letsel door lekkende 
hydraulische olie. De hydraulische slangen moeten 
regelmatig gecontroleerd worden door visuele 
inspectie. Er wordt zo nodig een wijziging 
doorgevoerd, maar niet later dan vijf jaar. 

CONTROLE werken naar PT. 16. moet worden 

nageleefd. 

 
 

17.2 Rondleidingen in kolom kolom 

Als de kolom te veel speling heeft t.o.v. de geleider 
vanwege de slijtage van de glijdende geleideplaten, 
moeten de glijdende geleideplaten (a) worden 
gewijzigd. 

CONTROLE werken naar PT.16. 
 

 

Fig. _ klauwen 
 
 

17.3 Slijpen van het splijt mes 

De houten houtklover is uitgerust met een versterkt 
decolleté mes. Na een lange operatie en indien 
nodig u het splijt mes verscherpen met een 

fijngetande bestandof alle randen of vlakke 

vlekken verwijderen. 

CONTROLE werken naar PT.16.4moeten worden 
nageleefd. 
 
 

17.4 Reiniging 

Reinig de machine op gezette tijden om een 
optimale werking te garanderen. 

 
 
17.5 Opslagruimte 
Nadat het werk is voltooid, moet de machine 
grondig worden gereinigd en gesmeerd. 

Plaats de houtklover onder een dekzeil op een 
droge, overdekte plaats. Sterk zonlicht kan het 
oppervlak van de hydraulische slangen 
beschadigen, wat kan leiden tot vroegtijdige slijtage 
en dus vervanging. 
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18. Beschikking 
 
Als de machine niet meer operationeel is en moet 
worden gesloopt, dient deze te worden 
gedeactiveerd en ontmanteld, d.w.z. het moet 
worden gebracht in een toestand waarin het niet 
meer kan worden gebruikt voor de doeleinden 
waarvoor het is ontworpen. 
 
De machine moet worden weggevoerd door 
getraind personeel. De machine mag alleen via de 
beoogde en goedgekeurde routes worden 
afgevoerd. 
 
 

18.1  
Niet-vervallen machines moeten onmiddellijk 
worden ontmanteld om later misbruik en het 
gevaar voor personen of het milieu te voorkomen. 

Giet alle milieu gevaarlijke bedrijfsmaterialen uit 
het oude apparaat en gooi ze op een 
milieuvriendelijke manier weg. Olieresiduen mogen 
niet in de bodem en in het afvalwater worden 
geloosd. 

Blokkeer elk bewegende machine deel en 
Demonteer de machine in de afzonderlijke delen. 
machine onderdelen op gecontroleerde afvoer 
punten. 

Verwijder rubber en plastic onderdelen van de 
machine en breng ze naar een aangewezen 
ontvangstpunt 
 
 

18.2  elektrische apparatuur afvoeren 
Elektrische componenten zijn gevaarlijk afval en 
moeten apart van de machine worden afgevoerd. 
Bij brand op het elektrische systeem van het 
apparaat moeten blusmiddelen worden gebruikt 
die voor dit doel zijn goedgekeurd (bv. 
Poederblussers). 
 
 

18.Voor het afvoeren van smeermiddelen 
De verwijderingsinstructies worden vermeld in de 
productspecifieke gegevensbladen. Neem indien 

nodig contact op met de fabrikanten vanm - 
smeermiddelen. 

 

 

 

 

19. Hydraulikschema 
 
 

 

Fig. _ hydraulische regeling 
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20. Schakelplan230V, 400V 
 

 

Fig. _ schematisch 230V 

 

 

Fig. _ schematisch400V 

 
 

 
 

Waarschuwing! 

Aansluitingen en reparaties van elektrische 
apparatuur mogen alleen door een elektricien 
worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Probleemoplossing 
 

 

Waarschuwing! 

Storingen op de machine of motor, die een grote interventie vereisen, hebben altijd uw LUMAG specialist 
workshop of geautoriseerde gespecialiseerde werkplaatsen corrigeren. In geval van oneigenlijke interventie 
vervalt de garantie. 

 

Probleem MOGELIJKE OORZAAK VOORGESTELDE REMEDIE 

Elektromotor start niet 
of schakelt uit 

Defecte toevoerleiding 
Door de deskundige gecontroleerde 
toevoerleiding 

Kabel (toevoerleiding) defect is 
Laat de kabel controleren of vervangen door 
de bekwame persoon (dwarsdoorsnede 2,5 
mm2) 

Back-upmachine is geactiveerd 
Levering te zwak beveiligd-gebruik de juiste 
zekeringen (16 A "Lazy") 

Motor zit nog in de koelfase Laat de motor afkoelen 

Motor (400V)draait in 
de verkeerde richting 

Onjuiste verbinding 

Verander de draairichting van de motor (fase 
Turner). Trek de koppeling van de stekker van 
het apparaat en draai de fasen met een 
schroevendraaier. 

Hydraulische leidingen 
worden zeer heet 

Te weinig olie in het hydraulische 
systeem 

Olie vullen 
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Hydraulische olie heeft inferieure 
kwaliteit 

Olie 

Pomp beschadigd Pomp vervangen 

Regelklep is aangepast 
Laat de regelklep opnieuw worden afgesteld 
door een vakwerk workshop 

Het Slitting mes gaat 
niet uit of een 

Motor (400V)heeft verkeerde 
draairichting 

Wissel draairichting indefase 

Te weinig hydraulische olie in het 
hydraulische systeem 

Vullende hydraulische olie 

Houtresten tussen de splijt wig en 
de gap wedge Guide 

Schoon 

Splijt mes geblokkeerd 
Astiges hout Splitsen van hout uit de kofferbak 

Stuurpen diameter is te groot Romp verwijderen 

Split mes loopt 
achteruit 

Lucht in het hydraulisch circuit 
Gebruik de Spalter gedurende 5 minuten in de 
inactieve modus 

Te weinig olie in het hydraulische 
systeem 

Vullende hydraulische olie 

Houtresten tussen de splijt wig en 
de gap wedge Guide 

Schoon 

Houten houtklover 
presteert niet 

Te weinig olie in het hydraulische 
systeem 

Vullende hydraulische olie 

Regelklep is aangepast 
Laat de regelklep opnieuw worden afgesteld 
door een vakwerk workshop 

Pomp defect Pomp vervangen 

Cilinder afdichting kit versleten of 
beschadigd 

De Seal kit wijzigen 
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22. Garantie /klanten service 
 
 
Zorgen 
Het apparaat krijgt de wettelijke garantieperiode. 
Gebreken waarvan kan worden aangetoond dat ze 
te wijten zijn aan materiaal-of assemblage 
gebreken, moeten onmiddellijk aan de verkoper 
worden gemeld. Het bewijs van de aankoop van het 
apparaat dient te worden verstrekt bij gebruik van 
de garantie door de factuur en de ontvangst te 
presenteren. 
 
De garantie is uitgesloten met betrekking tot de 
onderdelen, als defecten als gevolg van natuurlijke 
slijtage, temperatuur, weersinvloeden, evenals 
defecten, als gevolg van nalatige assemblage, 
defecte verbinding, verkeerde brandstof/Fuel mix, 
installatie, bediening, onderhoud, smering of 
kracht. 
 
Bovendien, voor schade veroorzaakt door 
ongeschikt, verkeerd gebruik van de machine, zoals 
onjuiste modificaties of zelf verantwoordelijk 
reparatiewerk van de eigenaar of door derden, 
maar ook in het geval van opzettelijke overbelasting 
van de machine, geen Garantie. 
 
Verbruiksartikelen met een beperkte levensduur 
(bijv. V-riemen, koppeling, trekdraad van de 
gaskabel, bougie, luchtfilter, batterij, messen, 
slangen, wielen, gereedschappen en andere 

hulpmiddelen), alsmede alle aanpassings-en 

aanpassingswerkzaamheden vallen onder de 
garantie uitgesloten. 
  
 
Garantie 
LUMAG garandeert onberispelijke kwaliteit en 
aanvaardt, onverminderd de wettelijke garantie, 
garantie in geval van materiaal-of fabricagefouten. 
De garantie voor LUMAG-producten is 24 maanden 

voor privégebruik, voor commercieel of 
professioneel gebruik of voor verhuur, 12 

maanden vanaf de datum van levering. 
 
Garantieclaims moeten door de koper altijd worden 
bewezen door middel van een origineel 
aankoopbewijs. Dit moet in een kopie aan de 
garantie aanvraag worden gehecht. Het adres en 
het typemachine van de koper moeten duidelijk 
herkenbaar zijn bij gebruik voor professionele of 
commerciële doeleinden. Zonder het 
oorspronkelijke aankoopbewijs kunnen we de 
reparatie alleen uitvoeren tegen berekening. 
 

Stuur geen apparaten terug naar ons zonder een 
SERVICE nummer dat u van onze service afdeling 
hebt ontvangen. Als we apparaten ongevraagd 
ontvangen, kunnen we ze niet accepteren en 
bewerken. Om een SERVICE nummer aan te vragen, 
u contact opnemen met ons service team op: 
info@matom.nl 
 
Gelieve de verzenddoos duidelijk te labelen met het 
SERVICE nummer om een snelle opdracht te 
garanderen. 
 
De garantie werkzaamheden worden uitsluitend 
uitgevoerd door onze LUMAG service workshop. 
Defecten die zich voordoen binnen de 
garantieperiode als gevolg van materiaal-of 
fabricagefouten, op voorwaarde dat ze zijn 
ontstaan ondanks de goede werking en het 
onderhoud van het apparaat, moeten worden 
gecorrigeerd door een rectificatie. Daarbij 
behouden we ons het recht voor om twee keer te 
rectificeren, in het geval van dezelfde fout. Als een 
reparatie mislukt of onmogelijk is, kan het apparaat 
worden ingewisseld voor een gelijkwaardig 
apparaat. Als de uitwisseling ook mislukt of 
onmogelijk is, is er de mogelijkheid van verandering. 
  
Normale slijtage, natuurlijke veroudering, 
oneigenlijk gebruik, evenals schoonmaak-, 
verzorgings-en aanpassingswerkzaamheden vallen 
over het algemeen niet onder de garantie (bv. 
snijinrichting, lucht-en brandstoffilter, bougie en 
omkeer starter, aandrijfriem en dergelijke). 
Vanwege de operationele en het gebruik, sommige 
onderdelen zijn onderhevig aan normale slijtage, 
zelfs wanneer gebruikt zoals bedoeld, en mogelijk 
moet worden vervangen op een goede tijd. 
 
 
klantenservice 
Als u technische vragen hebt, informatie over onze 
producten en bestellingen voor reserveonderdelen, 
is ons service team als volgt beschikbaar: 
 
Service tijd: maandag tot vrijdag van 7,30 a.m. tot 

12 p.m. en 1 p.m. tot 5 p.m. 
   
  

 

mailto:info@matom.nl
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23. CE-conformiteitsverklaring 
 
Overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen, 
 
Machinerichtlijn 2006/42/EG 
EMC-richtlijn 2014/30/EU 
 
verklaart het bedrijf 
 
LUMAG Ltd. 
Rudolf-Diesel-Straße 1a 
D-84375 Kirchdorf a. Inn 
Telefoon: + 49 8571/92 556-0 
Fax: + 49 8571/92 556-19 
 
dat het product 
 
Naam: hydraulische hout houtklover  
Type: HOS-8N, hos-9n 
 
voldoen aan de essentiële beschermingseisen van bovengenoemde EG-richtlijnen. De conformiteit is gebaseerd 
op de volgende normen: 
 
IN 60204-1:2006/a1:2009-AC: 2010 
Veiligheid van machines-elektrische uitrusting van machines-deel 1: algemene eisen (IEC 60204-1:2005/a1:2008) 
 
EN 609-1:2017 
Landbouw-en bosbouwmachines-veiligheid van machines voor het splitsen van hout-deel 1: Wigsplitsings machines 
 
EN 55014-1:2017 
Elektromagnetische compatibiliteit-eisen voor huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap en soortgelijke elektrische 
apparaten-deel 1: interferentie-emissie 
 
OP 55014-2:2015 
Elektromagnetische compatibiliteit-eisen voor huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap en soortgelijke elektrische 
apparaten-deel 2: immuniteit 
 
EN 61000-3-2:2014 
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-deel 3-2: grenswaarden-grenswaarden voor harmonische stromen (apparaat 
Ingangsstroom < = 16 A per geleider) 
 
61000-3-11:2000 
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-deel 3-11: grenswaarden; Beperken van spanningswisselingen, spannings 
schommelingen en flikkert in openbare laagspannings stroomnetten; Apparaten en apparatuur met een nominale stroom < = 
75 A aan een speciale verbindings voorwaarde (IEC 61000-3-11:2000) 

 
 
Gevolmachtigde voor het opstellen van technische documenten: Gabriele denk 
 
De conformiteitsverklaring heeft alleen betrekking op de machine in de toestand waarin zij in de handel is 
gebracht; Onderdelen en/of daaropvolgende interventies die vervolgens door de eindgebruiker worden 
geïnstalleerd, worden niet in aanmerking genomen. 
 
 

Kirchdorf, 26.1. 2018christopher weißenhorner, Managing Director 

___________________________________________________________________________________________ 
Plaats/datum marketeer, geautoriseerde handtekening    
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24. Onderdelen HOS-8N en hos-9n 
 

 

 

 

Waarschuwing! 

Alle reparaties eenn van de machine moet worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Laat noodzakelijk 

elektrisch werk alleen door een erkende Professional worden uitgevoerd. 
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Notities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dealers van lumag  

Check www.matom.nl 
 
LUMAG Ltd. 
Rudolf-Diesel-Str. 1a 
D-84375 Kirchdorf a. Inn 
Duitsland 
Internet: www.lumag-Maschinen.de 
Of www.matom.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderhevig aan verandering! 

 

Versie HOS8N, HOS9N(01.-9D) 

 
 
 

               
               

http://www.lumag-maschinen.de/

