
OPBOUW SCHEMA HOS5-UP
De Houtklover HOS5(A) kunt u op twee manieren gebruiken bij het kloven van hout. U kunt hem gebruiken zoals de machine af fabriek wordt geleverd.
De machine is dan eenvoudig te transporteren (compact) en eenvoudig op te bergen (recht op wegzetten!). Nadeel is dat u altijd laag aan de grond
moet werken. Wilt op ideale werkhoogte werken dan kunt het onderstel er onder plaatsen. Dit onderstel kunt u als volgt monteren:

Stap1: verwijder de twee dopmoeren 
(A) met een steek/ring sleutel van 17mm. 
Verwijder het onderstel (met wielen). U 
kunt dit eventueel later onder 
het onderstel plaatsen

Stap3: verwijder de twee moertjes en 
boutjes (D) van de poot met een ring/steek 
sleutel van 10mm. Deze poot moet u goed
bewaren want deze heeft u voor het 
onderstel niet meer nodig.
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Stap2: verwijder de beschermkap (B). 
Als U het tweede deel van de bedienings-
hendel (C) er al hebt opgedraaid moet u 
deze weer losdraaien. 
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OPBOUWSCHEMA HOS5-UP
Optie A: Monteer het onderstel alleen. 1. Begin dan met de hoekdelen (E) en (F) aan de machine te monteren. U plaatst eerst hoekdeel (E) en
vervolgens daarover heen de beschermkap (B) en draai de dopmoeren vast. de Leg de machine vervolgens op zijn zij. 2. Monteer aan naar
bovenliggende zijde de poten (K) en (M). Monteer vervolgens de bouten G. Monteer de schoor strips (H) in combinatie met de zijsteunen (J). De
bouten bevestigen nu meerdere delen aan elkaar. Kantel vervolgens de machine en bevestig de poten aan de andere zijde. Als u wilt kunt u tot slot de
wielenset monteren en eventueel ook de handgreep verwijderen van de bestaande poot en deze monteren op het onderstel.
Optie B: U bent met 2 personen: 1. Monteer eerst het volledige onderstel volgens bovenstaand schema. U plaatst vervolgens als laatste met twee
personen de houtklover. Plaatst eerst de zijde van de wielen in het onderstel (dopmoeren vastdraaien) en vervolgens de zijde van de poot vastzetten.
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