
LET OP! LEES VOOR GEBRUIK VAN DE HOS8A

HOUTKLOVER EERST DIT STARTSCHEMA. 

4.  Machine aansluiten op 230 volt of 400 volt:

 HOS8A 230 volt: Sluit de machine aan op 230V met een daarvoor geschikte    

verlengkabel. Beperk de lengte van verlengkabel en controleer vooraf de zekering in  

meterkast (MINIMAAL 16Amp, bij voorkeur hoger of een 16Amp. “traag” zekering.)  

De HOS8A is namelijk een 3000 watt machine! 

De diameter van de verlengkabel moet  MINIMAAL 3x2.5 mm zijn. Bij twijfel altijd 

contact opnemen met uw elektro installateur.

 HOS9A en HOS12A 400 volt: U moet vooraf de draairichting van de motor

controleren. De draairichting controleert u middels het kort inschakelen van de motor.

Bij een foutieve draairichting (kloofbeitel gaat niet omhoog of omlaag) stekker uit

stopcontact van de machine halen. In de stekker van de machine bevind zich een

faseschakelaar. Hierdoor is eenvoudig de draairichting van de machine te

veranderen. Met behulp van een schroevendraaier kunt u het witte ronde plaatje (G)

in de stekkerdoos eenvoudig 180º draaien. Hierdoor

verandert de draairichting. Laat de motor NOOIT in

de verkeerde draairichting lopen. Dit leidt absoluut tot

het defect gaan van de oliepomp,waardoor uw 

aanspraak op garantie vervalt.

3.  Monteer de beide bedieningsarmen en het kloofplateau:

 Plaats de bedieningsarmen L=Links, R=Rechts    

middels bijgeleverde pennen en borgringen.

 Plaats kloofplateau (B) en borg

dit met de al gemonteerde

zwarte borgknoppen aan de

linker zijkant.

1.  Peilstok met ontluchting plaatsen: 

 Verwijder rubber afdichtdop rechts voor op machine

 Plaats bijgeleverde ontluchting dop met peilstok.

Let op! Bij transport van de machine de rubberdop weer

aanbrengen

2. Wielen plaatsen:

 Bevestig de transportwielen door middel van de twee bouten

aan de achterzijde van de machine.



7. Onderhoud:

 Na gebruik van de

kloofmachine regelmatig de

kloof kolom goed schoon

maken. Vet deze kolom

daarna in met zuur vrij vet.

NIET droog laten werken.

5. De Houtklover starten: Duw de

linker of rechter bedieningshendel

(18) volledig naar beneden en druk

dan op de groene start knop.
(Zo start eerst de motor op en pas daarna de

hydraulische pomp!). Vervolgens de

bedieningshendel loslaten en de kolom gaat

omhoog. Laat de houtklover daarna minimaal

2 minuten onbelast draaien.

 Let op! Dit moet u doen telkens als u de

houtklover wilt gaan gebruiken.

 Bij temperaturen onder 0°C de

bedieningshendels verschillende malen omlaag

duwen (zonder hout te kloven) om de olie voor

de kloofwerkzaamheden enigszins op te

warmen.

6. U kunt nu beginnen met het kloven.

Eventueel kunt u ook gebruik maken van de

diepteafstelling. Zie hiervoor de

gebruiksaanwijzing.

Neem absoluut de veiligheidsvoorschriften

goed in acht! Zie gebruiksaanwijzing

8. Algemeen:

 Kloof het hout altijd in de vezelrichting. Leg het hout nooit tegen de vezelrichting in,

dit kan namelijk tot aanzienlijke schade aan het mechanisme van het hydraulische

systeem leiden.

 Kloof in principe nooit vers/nat hout. Het stroopt op gedurende het kloven.

Kloof dus bij voorkeur alleen droog hout. Dit laat zich ook veel makkelijker kloven.

 Op het moment dat de kloofbeitel het hout binnendringt, de bedieningshendel, bij

gelijktijdige neerwaartse druk, iets minder druk naar beneden geven.

Daardoor voorkomt u dat de druk op het kloofplateau/ werkblad wordt uitgeoefend.

 Bedien de houtkloof machine nooit met twee personen. Blokkeer nooit de

bedieningsarmen/ stamhouder.


