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VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
Šīs iekārtas darbināšanu, kā arī tās pievienošanu enerģijas avotam, piemēram
traktoram, jāveic ļoti uzmanīgi, lai nepakļautu traumu gūšanas riskam personu, kas
veic iekārtas pieslēgšanu, un lai netiktu apdraudētas apkārtesošās personas.
Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, ar iekārtu aizliegts darboties nogurušām,
iereibušām vai zāļu iespaidā esošām personām, vai personām, kas nav spējīgas
pilnībā kontrolēt savas darbības.
Iekārtas pievienošanu enerģijas avotam vienlaicīgi drīkst veikt tikai viena persona.
Riska zona ap iekārtu ir 10 m. Iekārtas pievienošanas un darbības laikā šajā rādiusā,
izņemot iekārtas operatoru, nedrīkst atrasties citas personas.
Ja riska zonā, izņemot operatoru, atrodas vēl kāds, tad operatora pienākums ir
brīdināt par iespējamajiem draudiem, ko iekārta var radīt cilvēka dzīvībai un
veselībai.
Lai radītu drošus darba apstākļus, darba vieta un tās apkārtne jāsakārto pirms iekārtas
iedarbināšanas. Vietai jābūt pietiekami apgaismotai. Ja gaisma ir vāja, iekārtu
nedrīkst lietot bez pietiekama un piemērota papildu apgaismojuma.
Hakki Pilke malkas skaldīšanas iekārta ir paredzēta malkas gatavošanai no atzarotiem
kokiem vai cita iepriekš sagatavota materiāla, piemēram, zāģbaļķiem vai bluķiem.
Aizliegts pārstrādāt kokmateriālus, kas iepriekš ir citādi apstrādāti, piemēram,
būvniecības atlikumus. Iekārtas ražotājs neatbild par bojājumiem vai traumām, ko
šādas koksnes pārstrāde var radīt iekārtai vai operatoram.
Aizliegts pārsniegt maksimālo iekārtas ietilpību: maksimālo koksnes diametru 25 cm
un maksimālo koksnes garumu 55 cm.
Aizliegts darboties ar iekārtu, ja operators:
nav iepazinies ar šīm instrukcijām,
nav iepazinies ar iespējamiem riska faktoriem iekārtas darbības laikā,
nav spējīgs rīkoties, gadījumā, ja iekārtas darbības laikā rodas bīstamas
situācijas.
Ja iekārta vai kāda tās daļa ir bojāta, un operators pašrocīgi nav spējīgs salabot vai
nomainīt bojāto detaļu, sazinieties ar pārdevēju, ražotāju vai iekārtas piegādātāju.
Pirms iekārtas pievienošanas traktoram vai tās iedarbināšanas, operatoram
vienmēr jāpārbauda visas iekārtas daļas. Nekādos apstākļos nedarbiniet ierīci,
ja iekārtai vai kādai tās daļai tiek konstatēts kaut mazākais nodilums vai
defekts. Bojātās detaļas jālabo vai jāaizstāj ar jaunām!
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BRĪDINĀJUMA ZĪMES

BĪSTAMĀ ZONA

UZMANIETIES – ZĀĢRIPA

DARBA ZONĀ VIENLAICĪGI
DRĪKST ATRASTIES TIKAI
VIENA PERSONA

PIRMS APKOPES
IZSLĒDZIET

KUSTĪGAS DAĻAS

UZMANIETIES NO
SASPIEŠANAS

NEEJIET ZEM
TRANSPORTIERA

UZMANIETIES –

RISKS AIZĶERT KARDĀNA
VĀRPSTU

UZMANIETIES SKALDĪŠANAS ASMENS

MAKSIMĀLAIS
TRANSPORTIERA SLĪPUMA
LEŅĶIS
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LIETOJIET
AIZSARGLĪDZEKĻUS

LIETOJIET
AIZSARGLĪDZEKĻUS

MAKSIMĀLIE APGRIEZIENI
MINŪTĒ

MĒROGS

HIDRAULIKAS EĻĻA

ROTĀCIJA PA KREISI

ROTĀCIJA PA LABI

PACELŠANAS PUNKTS
AUTOKRĀVĒJAM

PACELŠANAS PUNKTS
ĀĶIM

ĀRKĀRTAS APTURĒŠANA

PIRMS LIETOŠANAS
IZLASIET LIETOŠANAS
INSTRUKCIJU

VIENMĒR SATVERIET BAĻĶI
PIE SĀNIEM
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Iekārtas pacelšanas punkti
Iekārtai ir pacelšanas punkti, kas paredzēti autokrāvējam un pacelšanai ar ķēdi un āķi.
Attēlā kreisajā pusē redzami pacelšanas punkti ar ķēdi un āķi.
Attēlā labajā pusē redzami pacelšanas punkti autokrāvēja dakšai. Vienu dakšas zaru
vienmēr izbāziet cauri rāmim, lai novērstu slīdēšanu uz sāniem.

Pacelšanas
punkti
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Iegādājoties jaunu iekārtu
Pēc iekārtas izpakošanas atbrīvojieties no iepakojuma materiāla videi draudzīgā veidā.
Uzmontējiet atsevišķās detaļas, kas ir komplektā:
1. Ievietojiet garināšanas galda pagarinātāju kvadrātveida caurulē galda rāmī.

2. Noregulējiet pagarinātāju
līdz vēlamajam garumam un
nostipriniet
ar
fiksējošo
uzgriezni.
3. Noregulējiet galda gala
pozīciju (pretī lietotājam)
ar diviem uzgriežņiem
galda apakšdaļā. Starp
galda vāku un apgāzēja
vāku vajadzētu būt
apmēram 3 mm atstarpei.

Apgāzēja vāks

4. Uzstādiet šķelšanas asmens regulēšanas sviru uz
savienojuma tapas, kas atrodas uz iekārtas rāmja.
Uzlieciet paplāksni un nostipriniet detaļas ar šķelttapu.
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5. Uzstādiet vinčas rokturi, uzskrūvējot rokturi uz vārpstas gala.
Uzskrūvējiet roktura fiksējošo uzgriezni uz vārpstas.
Pievelciet uzgriezni vienmērīgi ar
vinčas vārpstu.
Starp uzgriezni un kloķi vajadzētu
būt aptuveni 5 mm atstarpei.
Vinčas lietošana:
Kad rokturi griež pulksteņrādītāja
virzienā, bremze atlaižas un siksna
nospriego spoli. Kad rokturi griež
pretēji pulksteņrādītāja virzienam,
ieslēdzas bremze un siksna kļūst
vaļīga.

Transportiera darba pozīcija
1. Pārliecinieties, ka vinča ir nofiksēta pie izlādes transportiera un ka āķa fiksators ir
kārtībā, kā parādīts zemāk

Āķa fiksators

Maaselän Kone Oy

V 1.2 OH 60

24.8.2012

10(39)

2. Iztiniet siksnas fragmentu no vinčas.

3. Stumiet transportieri uz iekārtas pusi un
atbrīvojiet tā fiksatoru, paceļot fiksējošo
sviru.

5. Nolaidiet transportieri, izmantojot vinču.
4. Velciet transportieri, līdz vinčas siksna
nospriegojas.

6. Izvelciet transportieri līdz tā pilnam
garumam.

7. Ar vinču noregulējiet transportieri līdz
vēlamajam slīpumam un nofiksējiet
pagarinājumu līdz fiksatoru transportiera
apakšā.

8. Pagrieziet lentes turētāju uz transportiera pusi.
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Transportiera pārvadāšanas pozīcija
Salieciet transportieri pārvadāšanas pozīcijā, otrādā secībā atkārtojot soļus, kas
aprakstīti nodaļā „Transportiera darba pozīcija”.

Pirms pārvietojat iekārtu,
vienmēr pārliecinieties, ka
transportieris ir
pārvadāšanas pozīcijā.
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Iekārta no priekšpuses
Šķelšanas
nodalījuma
vāks

Hidrauliskās
šķelšanas
regulēšanas svira

Regulējams koksnes
garuma ierobežotājs

Palaišanas
pedālis

Iekārta no aizmugures
Eļļas filtrs
Eļļas tvertne

Transportiera
piedziņas siksnas
pārsegs
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Iekārtas pievienošana traktoram
Iekārtas pievienošanu traktoram veiciet viens. Pārliecinieties, ka kabīnē neatrodas citas
personas vai dzīvnieki, kas iekārtas pievienošanas laikā varētu nejauši izkustināt vadības
ierīces. Pirms pievienošanas pārbaudiet iekārtas un traktora savienojuma daļas.
Nepieslēdziet iekārtu ar bojātām ierīcēm vai daļām.
Pieslēgšanas darbus veiciet mierīgi vienā piegājienā, vēlams bez pārtraukumiem.
Nostipriniet tapas ar atbilstošām sprosttapām. Pēc tam vēlreiz pārbaudiet, vai pievienošanas
procedūra veikta sekmīgi.
Pievienojot kardāna vārpstu ievērojiet ražotāja drošības instrukciju. Iekārtai aizliegts
pievienot vārpstu, kurai nav aizsarga!
Maksimālā iekārtai nepieciešamā jauda ir 7,5 kW. Kardāna vārpstu pielāgojiet, ņemot
vērā iepriekš minēto.
Attēlā redzami traktora pievienošanas punkti

Augšējās uzkares sviras
piestiprināšanas punkts

Apakšējo uzkares sviru
piestiprināšanas punkts
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Elektriski darbināms malkas skaldītājs
Lai lietotu elektriski darbināmu iekārtas modeli TRS 60, ir jāņem vērā ne tikai norādes
par iekārtu, kas darbināma ar traktoru, drošu ekspluatāciju un tās apkopi, bet jāievēro arī
šādas instrukcijas:
Iekārta jānovieto uz pamatnes, no kuras lietošanas laikā tā nevar nokrist Drošinātāji ir
paredzēti minimums 16A lēnā režīmā.
Iekārta ir aprīkota ar spraudni (vīrišķais savienotājs). Kad pieslēdzat elektrisko kabeli,
pārliecinieties, ka:
- vada strāvas caurlaidība ir pietiekama;
- kabelis un kontaktdakša nav bojāti;
- kabelis no rozetes līdz ierīcei ir atvilkts tā, ka tas ir pasargāts no bojājumiem un nevar
radīt bojājumus ierīcēm vai traumas apkārt esošajiem;
- kad kabelis šķērso gājēju ceļu, tas ir jāierok zemē un jānosedz, lai gājēji nevarētu tam
pieskarties;
- kabelis ir vilkts tieši no rozetes uz iekārtas kontaktu (skatiet attēlu zemāk) un nav
pieslēgts pusē, kur operators pārstrādā malku.
Pirms iekārtas iedarbināšanas pārliecinieties, ka reduktora vāks ir vietā, lai zobratiem
nebūtu iespējams pieskarties.
Iekārtu aizliegts darbināt, ja šis vāks nav vietā.

Iekārtas kontakts

Vāka pozīcija, kad iekārta
darbojas ar elektrību
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Reduktora vārpsta, kas
paredzēta kardānpārvadam

Vāka pozīcija, kad iekārtu
darbina traktors

Palaišanas un apturēšanas (Stop) poga
Palaišanas kārba atrodas pa kreisi no zāģripas.

Iekārtu iedarbina ar zaļo Starta pogu, kas atrodas uz kārbas.
Iekārtas apturēšanai paredzēta sarkanā Stop.
Ar traktoru darbināmu iekārtu nevar apturēt, piespiežot elektriskās iekārtas
sarkano Stop pogu!
Pārliecinieties, ka palaišanas laikā motors sāk griezties pareizajā virzienā.
Rotācijas virziens ir pareizs, ja zāģripas zobi griežas lejup, skatoties no iekārtas
priekšpuses. Virziens nav pareizs, ja zobi griežas augšup, un šādā gadījumā iekārta
nekavējoties jāaptur. Tikai autorizētas personas drīkst mainīt rotācijas virzienu.
Pārvadāšanas laikā elektriski darbināma ierīce vienmēr ir jāaptur.

Maaselän Kone Oy

V 1.2 OH 60

24.8.2012

16(39)

Lai neļautu bērniem vai nepiederošām personām iedarbināt iekārtu, pārtraukumu
laikā vai pēc darba beigām strāvas kabelis vienmēr jāatvieno.
Ja elektriski darbināmu iekārtu darbina traktors, ir jāievēro visas šīs rokasgrāmatas
instrukcijas par drošu iekārtas lietošanu.

Hidrauliskās šķelšanas sistēmas lietošana un vadība
Vadības sviras pozīcija ir parādīta nodaļā Iekārta no priekšpuses.
Kad vadības svira ir
DARBA (IN OPERATION)
pozīcijā,
šķelšanas sistēma strādā,
un šķelšanas nodalījuma
vāku nevar atvērt. To
neļauj
savienojuma
saslēgšanas mehānisms.
Kad šķelšanas svira ir
STOP pozīcijā, šķelšanas sistēma nedarbojas.
Atvēršanas mehānisms
ir
atslēgts,
un
ir
iespējams atvērt vāku.
Nelietojiet iekārtu, ja
saslēgšanas mehānisms
nedarbojas.
Kad vadības svira tiek
ieslēgta
ATPAKAĻGAITAS
(REVERSE)
pozīcijā,
skaldīšanas
cilindrs
atgriežas
sākotnējā
stāvoklī. Šo funkciju
lieto, ja cilindrs nespēj
sašķelt koku un to
nepieciešams
atgriezt
atpakaļ.
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Šķelšanas kustības iedarbināšana

Automātiski: kad nogrieztais bluķis
trāpa šķelšanas palaišanas svirai .

Ar kājas pedāli: iekārtas pārbaudes laikā
vai, ja automātiskā šķelšana nestrādā.

Kategoriski aizliegts iedarbināt šķelšanas kustību, kustinot automātisko
palaišanas sviru ar roku, koka gabalu vai jebkuru citu priekšmetu.

Asmens regulēšana, demontāža un salikšana
Šķelšanas asmeni šķelšanas nodalījumā iespējams regulēt vertikāli. Koka diametrs
nosaka horizontālā asmens augstumu. Svarīgākais ir pārliecināties, ka asmeņu
krustpunkts trāpa bluķim pa vidu, tādā veidā sašķeļot to līdzīgos gabalos. Šis
regulējums attiecas uz asmeņiem, kas šķeļ bluķi gan 4, gan 6 gabalos (pasūtāms
atsevišķi).
Regulēšanas sviru atbrīvo no fiksētā stāvokļa,
spiežot lejup. Asmens vertikālo pozīciju noregulē,
kustinot sviru sāniski. Kad asmens atrodas
vēlamajā pozīcijā, sviru ievieto fiksējošās gropēs
iekārtas rāmī.
Asmeni var atkabināt
no
tā
regulēšanas
sviras un noņemt,
nolaižot asmeni līdz tā
zemākajai pozīcijai.
Noņemiet
asmeni
asināšanai vai neskaldītas malkas gatavošanai.
Salieciet
asmeni, veicot procedūru pretējā secībā.
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Bluķu garuma regulēšana
Skaldāmo bluķu garumu iespējams noregulēt pakāpeniski, sākot no aptuveni 20 cm
līdz 55 cm, izmantojot mehānisko bluķu mērīšanas ierīci, kas uzstādīta uz šķelšanas
nodalījuma vāka (skat. nākamo attēlu). Mērīšanas ierīces stieņa pozīcija nosaka
skaldāmā bluķa garumu. To regulē šādi:

1. Atgrieziet regulatora skrūvi.
2. Bīdiet mērierīces stieni līdz
vēlamajai pozīcijai un
pievelciet skrūvi.

Ārkārtas apturēšana
Iekārtas apakšā operatora vietā atrodas ārkārtas apturēšanas pedālis.
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Ja iekārtas lietošanas laikā rodas bīstama situācija, nospiediet pedāli, kā redzams šajā attēlā:

Pēc iekārtas apstādināšanas ar ārkārtas apturēšanas pedāli, mierīgi izslēdziet tā
enerģijas avotu, piemēram, traktoru.
ATCERIETIES! Ārkārtas apturēšanas pedālis ir apstādinājis iekārtu, tādēļ nav
iemesla steigties, radot citu bīstamu situāciju.
BĪSTAMĀ SITUĀCIJĀ:
1. APSTĀDINIET IEKĀRTU AR ĀRKĀRTAS APTURĒŠANAS PEDĀLI.
2. MIERĪGI IZSLĒDZIET IEKĀRTAS ENERĢIJAS AVOTU!
3. NOVĒRSIET BĪSTAMĪBAS CĒLONI.
Pēc briesmu novēršanas iedarbiniet iekārtu, atbrīvojot saslēgšanas mehānismu un
paceļot ārkārtas apturēšanas pedāli līdz augšējai pozīcijai.

Atbrīvojiet
saslēgšanas
mehānismu,
paceļot skrūvi
diagonāli
augšup.

Paceliet ārkārtas apturēšanas pedāli līdz augšējai pozīcijai.
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Palaišanas pārbaude
Pirms iekārtas lietošanas vienmēr jāveic palaišanas pārbaude.
1. Pārliecinieties, ka transportieris ir darba pozīcijā un šķelšanas nodalījuma vāks ir
nolaists.
2. Iedarbiniet traktoru un ļaujiet dzinējam strādāt tukšgaitā.
3. Iedarbiniet traktora jūgvārpstu, lēnām un vienmērīgi atlaižot sajūga pedāli. Ļaujiet
iekārtai kādu brīdi darboties.
4. Elektriski darbināmai iekārtai ļaujiet darboties pāris minūtes, atkarībā no gaisa
temperatūras, lai pirms pārbaudes sākšanas sasiltu eļļas.
5. Ieslēdziet šķelšanas kontroles sviru Darba pozīcijā.
6. Sāciet šķelšanas kustību ar pedāli. Atkārtojiet kustību vairākas reizes un
pārliecinieties, ka iekārta darbojas normāli. Ja atklājušies defekti – salabojiet tos.
7. Pārbaudiet funkcijas, kas aprakstītas nodaļā Hidrauliskās šķelšanas sistēmas
lietošana un vadība.
Ja funkcijas strādā korekti, varat sākt malkas sagatavošanu, kā norādīts zemāk.

Pirms malkas gatavošanas
Nesāciet malkas sagatavošanu, pirms neesat pilnībā iepazinies ar iekārtas darba
principiem un drošības pasākumiem.
Gatavojot malku, jums vajadzētu:
- nēsāt drošu apģērbu:
- apģērbu, kas piemērots laika apstākļiem, bez ir ir brīvi krītošs, vai tam ir
auklas, kas var ieķerties kokā vai iekārtā un tādējādi izraisīt negadījumu;
- darba zābakus ar neslīdošām zolēm;
- cimdus, kas ļauj stingri satvert koku;
- piemērotu sejas aizsargu, aizsargbrilles un ausu protektorus;
- iekārtojiet darba vietu tā, lai:
- tā būtu līdzena un tajā būtu pietiekami daudz vietas darbam;
- koki atrodas piemērotā attālumā no iekārtas;
- iepazīstieties ar droša darba piemēriem.
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Malkas sagatavošana
Varat sākt malkas sagatavošanu, tiklīdz esat iepazinies ar visiem iepriekš minētajiem
piesardzības pasākumiem drošai iekārtas lietošanai. Atcerieties, ka vienmēr pirms
darba sākšanas jāveic palaišanas pārbaude.
1. Noregulējiet traktora jūgvārpstas apgriezienus uz 410 apgr./min.
2. Iestatiet bluķu mērīšanas ierīci vēlamajā pozīcijā (skat. 16. lpp.).
3. Noregulējiet šķelšanas asmeni vēlamajā augstumā (skat. 15. lpp.).
4.
Atvelciet garināšanas
galdu līdz gala stāvoklim.
Ņemiet vērā: dariet tā
vienmēr, kad pārvietojat koku
griešanai.
5.
Ieceliet koku
garināšanas galdā. Izvēlieties
piemērotu celšanas pozīciju
un saudzējiet savu muguru
(skat. 20. lpp)!
6.
Stumiet koku pretī
garuma ierobežotājam.
7. Mierīgi stumiet garināšanas galdu uz priekšu un turpiniet stumt, līdz tas sasniedz
gala pozīciju. Nogrieztais bluķis paliek nodalījumā, ko veido galds un iekārtas rāmis.
8. Mierīgi atvelciet
garināšanas galdu.
9. Nogrieztais bluķis
iekrīt šķelšanas nodalījumā
un
trāpa
automātiskās šķelšanas
palaišanas svirai, kas
iedarbina
šķelšanas
kustību.
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Drošības pasākumi griežot kokus
- Celiet tikai tādus kokus, kurus droši varat uzcelt uz garināšanas galda.
- Lielākos kokus uzceliet uz garināšanas galda divos piegājienos, kā aprakstīts
zemāk.

1. Uzceliet resgali uz veltņiem (vienmēr
celiet lielākos kokus ar resgali pa
priekšu)!
2. Paceliet tievgali. Celiet ar kājām, nevis ar
muguru!

3. Stumiet koku uz priekšu pa veltņiem.

Lietojiet motorzāģi, lai sagatavotu savērpušos, sagriezušos, zarainus, garus un
grūti kustināmus kokus. Nelieciet tos iekārtā, ja uzskatāt, ka tie var radīt traucējumus
iekārtas darbībā vai pakļaut to riskam.
Vairāku tievu koku vienlaicīga garināšana ir aizliegta!
Zāģripas apturēšana, spiežot priekšmetu vai koka gabalu pret zāģripas sāniem
ir aizliegta.
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- Atbalstiet griežamo koku ar atsevišķu koka stūmēju, kā redzams zemāk.

1. Spiediet koku pret galdu ar koku
stūmēju, vienlaicīgi stumjot to uz
priekšu.
2. Palīdziet stumt ar kreiso roku
-Kategoriski aizliegts lietot ieplīsušu zāģripu.

UZMANIETIES no
asmeņiem, kas parādās
griešanas laikā.
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Pēdējā bluķa sašķelšana
1. Ieslēdziet šķelšanas
vadības sviru Stop
pozīcijā.

2. Atveriet šķelšanas
nodalījuma vāku,
izmantojot rokturus.

3. Ielieciet bluķi šķelšanas
nodalījumā.

Pārsega pacelšanas
rokturi
4. Aizveriet šķelšanas nodalījuma vāku un ieslēdziet vadības sviru Darba pozīcijā
5. Sāciet šķelšanu ar pedāli.

Sašķeltas pagales šķelšana
Dariet kā aprakstīts nodaļā Pēdējā bluķa sašķelšana (24. lpp).

Šķelšanas asmenī iestrēguša koka izņemšana
Ja šķelšanas cilindram nepietiek jaudas, lai pāršķeltu bluķi, rīkojieties šādi:
1. Ieslēdziet šķelšanas vadības sviru Atpakaļgaitas pozīcijā, lai atgrieztu skaldīšanas
cilindru tā sākotnējā stāvoklī.
2. Atstājiet vadības sviru Stop pozīcijā.
3. Atveriet šķelšanas nodalījuma vāku, lietojot rokturus.
Noņemšanas laikā uzmanieties no skaldīšanas asmens!
4. Pēc koka izņemšanas, nolieciet to malā vai ielieciet atpakaļ šķelšanas nodalījumā
un nolaidiet šķelšanas asmeni līdz tā zemākajai pozīcijai. Tad asmens pāršķels koku
tikai divos gabalos – šim nolūkam cilindram jaudas pietiks.
5. Nolaidiet šķelšanas nodalījuma pārsegu un ieslēdziet vadības sviru Darba pozīcijā.
6. Sāciet šķelšanas kustību ar šķelšanas pedāli.
Maaselän Kone Oy
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Transportiera lietošana
Izlasiet šādas instrukcijas nodaļas:
- Transportiera salikšana transporta pozīcijā (9. lpp.)
- Transportiera salikšana darba pozīcijā (9. lpp.)
- Transportiera lentas uzstādīšana un noregulēšana (7. lpp.)
- Transportiera slīpuma regulēšana (8. lpp.)
Papildus iepriekš minētajām nodaļām ir jāievēro:
- Transportiera darba pozīcija jānoregulē tādā leņķī, lai transportieris varētu aizvadīt
visu gatavo malku.
Zemākajā pozīcijā transportierim nevajadzētu atrasties zemāk par aptuveni 1,8
metriem virs zemes. Ja transportieris ir nolaists zemāk, atslēgsies transportiera
siksnas transmisija.
- Transportiera augšgalam nevajadzētu atrasties augstāk par aptuveni 2,5 m virs
zemes.
- Ja transportieris ir stāvākā leņķī, tad:
- malkas pagales var sakrāties aiz šķelšanas asmens transportiera sākumā
un garākas pagales var sisties pret šķelšanas nodalījuma apakšu, tādējādi
bojājot transportieri;
- malkas pagales var krist no transportiera augšas, radot bīstamu situāciju.
Gatavojot malku pārliecinieties, ka:
- no transportiera krītošā malka trāpa vajadzīgajā vietā, piemēram, uz platformas,
grozā, kravaskastē utt.;
- platforma, grozs, kravaskaste utt. netiek piepildīta ar lielāku malkas daudzumu, kā
tas spēj turēt;
- transportējamā malkas krava ir sakrauta tā, ka vešanas laikā malka nevar izkrist;
- attālums starp transportiera augšgalu un malkas kaudzi nav mazāks par aptuveni 50
cm, lai izvairītos no sastrēgumiem sakrājušās malkas dēļ;
- transportieris tiek salikts pārvadāšanas pozīcijā pat īsiem braucieniem (7.-9. lpp.);
- ja iekārta tiek pārvesta uz citu vietu tajā pašā darba laukumā, pārliecinieties, ka
iekārta vai transportieris neatsitas pret malkas kaudzi.
- transportiera apakšā un šķelšanas renē nekrājas koksnes atlikumi.
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Darba pabeigšana
1. Pārliecinieties, ka šķelšanas nodalījumā un uz transportiera lentas nav malkas.
2. Apturiet traktora jūgvārpstu.
3. Viegli paceliet iekārtu ar traktora uzkari un pārvietojiet iekārtu par aptuveni 0,5 m.
Pārlecinieties, ka transportieris ne pret ko nesitas.
4. Attīriet iekārtas pamatni un transportieri no koksnes atlikumiem.
5. Lēnām nolaidiet iekārtu uz zemes un salieciet transportieri pārvadāšanas pozīcijā
(9. lpp.).

Iekārtas pārvietošana
Pārvietojot iekārtu ar traktoru:
- transportierim jābūt pārvadāšanas pozīcijā;
- garināšanas darbgaldam jābūt nostiprinātam transporta pozīcijā, kā parādīts zemāk;

- jāievēro vajadzīgais vertikālais un horizontālais iekārtas un transportiera klīrenss.
Tāpat pārliecinieties, ka iekārtas tuvumā neatrodas cilvēki vai dzīvnieki;
- pārvadāšana jāveic ar tik zemu ātrumu, lai iekārtai, traktoram, vai jebkam, kas ir
ceļa malā, nevarētu radīt bojājumus;
- uz iekārtas vai transportiera augšas nedrīkst atrasties svešķermeņi.

Iekārtas apkope

Ņemiet vērā! Pirms apkopes iekārta vienmēr jāatvieno no enerģijas
avota (jūgvārpstas, strāvas kabeļa vai abiem)!
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Zāģripa
Asināšana
- Uzturiet zāģripu asu, jo:
- asa ripa griež koku ātrāk, bet ar mazāku enerģijas patēriņu;
- notrulināta ripa uzkarsīs un var zaudēt rūdījumu – šādas ripas asināšana
prasīs vairāk darba;
- asai zāģripai starp zobiem rodas mazāk plaisu.
- Lietojiet, piemēram, 6" v-profila metāla vīli asināšanai
- Saglabājiet sākotnējo:
Zobu formu ar
savstarpējo leņķi
līdz maksimums 5°

Vīlēšanas leņķi līdz
maksimums 15°

Asmens locījums
locījumam jābūt aptuveni 0,7 mm

Zāģripas lietošana ir kategoriski aizliegta, ja
tajā konstatēta pat vissmalkākā plaisa!
Ja lietojat cietmetāla ripu, ļaujiet veikt
apkopi profesionāļiem.

Zāģripas
Ja ripa ir zaudējusi rūdījumu, dodiet to profesionālim, kuram ir pieredze
asmeņu rūdīšanā.

Maaselän Kone Oy

V 1.2 OH 60

24.8.2012

28(39)

Zāģripas noņemšana
1. Noņemiet asmens aizsarga
augšdaļu, izņemot tā
savienojuma tapu.

Savienojuma tapa

2. Noskrūvējiet divus
garināšanas galda slīpuma
regulēšanas uzgriežņus.

3. Nolaidiet garināšanas galdu.
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5. Atgrieziet zāģripas
fiksējošo uzgriezni, velkot
atslēgu lejup.

4. Nofiksējiet
asmeni,
griešanas atveres
apakšpusē, starp
iekārtas rāmi un
zāģa zobiem
ievietojot
stūrainu koka
gabalu.

6. Noņemiet uzgriezni, flanci, kas
piespiests ripai un ass ķīli.

7. Caur atverēm, kas ir aizsargā, noņemiet
zāģripu.
Atcerieties uzvilkt cimdus, kad strādājat
ar asmeni!

Zāģripas uzstādīšana
1. Ielieciet zāģripu vietā caur tām pašām
atverēm.
2. Ielieciet ass ķīli un uzlieciet asmens
atbalsta flanci.
3. Uzskrūvējiet uzgriezni (kreisā vītne).

4. Nofiksējiet zāģripu, griešanas atveres
augšpusē, starp iekārtas rāmi un zāģa
zobiem ievietojot stūrainu koka gabalu.
5. Pievelciet ripas fiksējošo uzgriezni,
velkot atslēgu augšup.
6. Uzstādiet zāģripas augšējo aizsargu.
7. Paceliet garināšanas galdu un uzskrūvējiet abus regulēšanas uzgriežņus.
8. Noregulējiet galdu līdz pareizam leņķim.
Nemiet vērā: vienmēr izmantojiet zāģripas, kuru zobi atbilst EN 847-1:1997!
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Transportiera padeves siksnas uzstādīšana
1. Noņemiet piedziņas siksnas vāku no
iekārtas rāmja, atskrūvējot vāka skrūvi
un uzgriezni.

2. Uzlieciet siksnu uz transportiera
piedziņas skriemeļa.
Pārliecinieties,
ka
siksnas
spriegotājrullis spiežas pret augstāko
siksnu tās augšpusē.

3. Uzlieciet siksnu uz leņķa zobpārvada
skriemeļa.

4. Uzlieciet siksnas vāku atpakaļ vietā.
Pārliecinieties, ka vāka iekšpuse ieslīd
atbalsta gropē uz transportiera vārpstas.
5. Piestipriniet vāku pie iekārtas rāmja ar
skrūvi un uzgriezni.

Ņemiet vērā! Uzstādot siksnu, ja nepieciešams,
noņemiet siksnas atgriešanas skrūvi.
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Reduktora siksnu nospriegošana modelim TR60
1. Atbrīvojiet siksnas regulējuma fiksatoru.

2. Atbrīvojiet regulēšanas uzgriežņa
fiksatoru.
3. Nospriegojiet siksnu, griežot regulēšanas
uzgriezni.

Siksnas spriegums:
Siksnai vajadzētu padoties 15
līdz 20 mm, spiežot starp
skriemeļiem.
4. Pievelciet regulējuma
fiksatoru.

Reduktora siksnu nospriegošana modelim TRS60
Fiksators
Siksnas spriegošana (elektromotors)

Siksnas spriegošana
Leņķa zobpārvada siksnas fiksators
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Iekārtas eļļošana
Lietojiet aizsarglīdzekļus, kad strādājat ar smērvielām, lai neļautu tām radīt
problēmas jūsu ādai. Kad rīkojaties ar smērvielām, rūpējieties, lai tās nenonāk
dabā.
Lietojiet smērvielu punktos, kas apzīmēti ar šādu dzeltenu simbolu.

Hidraulikas eļļa
Mainiet hidraulikas eļļu un filtru ik pēc
aptuveni 500 darba stundām vai arī katru
gadu.
Hidraulikas eļļas uzpildes atvere: vāciņā ir
tausts ar atzīmi, kas parāda vajadzīgo eļļas
līmeni.

Eļļas tvertnes ietilpība: 40 l

Hidraulikas eļļa: parasta hidraulikas eļļa,
piemēram, Neste 32
Eļļas filtrs: kārtridža tips CR 50
Mainiet reduktora eļļu ik
pēc aptuveni 1000 darba
stundām

Reduktors
Vajadzīgais eļļas līmenis:
Horizontālā stāvoklī eļļa
iztek caur uzpildes atveri.

Šķelšanas mehānisms
Šķelšanas vadības svira
Šķelšanas mehānisms ir novietots
garināšanas galda priekšpusē.
Mehānismu var regulēt, noņemot tā
vāku un fiksējošās skrūves.
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Darbība

Sākotnējā
stāvoklī
vārstu
savienojuma
svira ir centrā.

Kad nogrieztais koks trāpa
sensoram šķelšanas renē,
otrs palaišanas sviras gals
paceļas, un savienojuma
svira, kas kontrolē vārstu, ar
atsperes spēku tiek spiesta
pa labi.
Šķelšanas kustība sākas,
tiklīdz savienojuma svira
pārvietojas pa labi.

Tiklīdz šķelšanas cilindrs tuvojas šķelšanas
asmenim, pagriešanas stienis, kas savienots ar
šķelšanas cilindru, aizstums pagriešanas sviru līdz
galējam labajam stāvoklim. Tādā veidā vārstu
savienojuma svira ar atsperes spēku nonāk tās
galējā kreisajā stāvoklī.
Pagriešanas svira
Pagriešanas
stienis
Kad savienojuma svira
kustas uz galējo kreiso
pozīciju,
šķelšanas
cilindrs
atgriežas
vietā.
Tiklīdz
šķelšanas cilindrs ir
sākotnējā
stāvoklī,
pagriešanas
stienis
ieslēdz
pagriešanas
sviru galējā kreisajā
stāvoklī.
Maaselän Kone Oy

Savienojuma svira

Šķelšanas laikā šķelšanas
palaišanas svira atgriežas
apakšējā stāvoklī.
Kad pagriešanas svira ir
kreisajā stāvoklī, atspere
spiež savienojuma sviru pa
labi.
Taču savienojuma svira
apstājas pret šķelšanas
palaišanas sviru, kura ir
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nolaidusies, un savienojuma
svira paliek vidusstāvoklī.

Regulēšana
Savienojuma svirai, kas kontrolē vārstu spoli,
jābūt vidusstāvoklī 90o leņķī pret vārstu spoli.

Vārstu spoles virziens

Savienojuma sviras vidusstāvokli var noregulēt
ar tā sānos esošo skrūvi un fiksējošo uzgriezni.

Šķelšanas cilindra gājiena regulēšana
Pagriešanas stienis ar aizturiem atrodas zem šķelšanas cilindra. Šķelšanas cilindra
sākotnējo pozīciju un atgriešanās punktu attiecībā pret šķelšanas asmeni var
noregulēt, mainot aizturu atrašanās vietu.
Aizturis garināšanas
galda pusē

Aizturis šķelšanas
asmens pusē

Šķelšanas cilindrs
Uz sākotnējo
stāvokli

Gājiens ir
saīsināts

Gājiens ir
pagarināts

Pagarināts uz
šķelšanas nodalījumu

Ņemiet vērā! Noregulējiet šķelšanas kustības gala pozīcijas tā, lai savienojuma
svira strādātu, un lieciet šķelšanas cilindram atgriezties no
šķelšanas asmens pilnībā līdz sākuma stāvoklim.
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Traucējumi šķelšanas mehānismā, to labošana un
novēršana
Mainot šķelšanas kustības virzienu, savienojuma svira ar atsperes spēka palīdzību
pārvietojas no vienas gala pozīcijas uz otru
Ja iekārta veic šķelšanas
Tiklīdz savienojuma svira
kustību, bet ne šķelšanas
iesitas gala pozīcijā,
palaišanas
pedālis,
ne
ierobežošanas skrūvei
automātiskā palaišanas svira
jānoslāpē tās gājiens.
nav aiztikta, iemesls var būt:

Noregulējiet savienojuma sviras
stāvokli ar ierobežojošo skrūvi
līdz aptuveni 2 mm līdz
vidusstāvoklim

Vai nu regulēšanas skrūves
galva pie savienojuma sviras
sāniem
augšpusē
ir
noapaļojusies,
vai
arī
palaišanas sviras stienis ir
noapaļojies apakšpusē.
Ja ir noapaļoties, skrūves galva
un stienis nespēj noturēt
savienojuma
sviru
vidusstāvoklī; kad savienojuma svira
tuvojas no kreisās puses, tā
turpina ceļu taisni uz labo
malu, un sākas jauna šķelšanas
kustība.

Labojiet problēmu, pagriežot skrūves galvu jaunā pozīcijā. Pārliecinieties, ka
savienojuma sviras vidus pozīcija nepārvietojas vairāk par aptuveni 2 mm jebkurā
virzienā. Ja vidus pozīcija pārvietojas vairāk, eļļa plūdīs caur vārstu uz cilindru un
šķelšanas cilindrs lēni pārvietosies uz priekšu no tā sākuma pozīcijas, vai arī turpinās
atpakaļgaitas kustību, līdz cilindra virzulis sasniegs gala stāvokli. Cilindram esot gala
pozīcijā, eļļai tajā vairs nebūs vietas un sāks celties spiediens visā hidraulikas sistēmā.
Spiedienam ceļoties, pieaugs iekārtas enerģijas patēriņš, un pie 180 bāru spiediena
atvērsies pārspiediena vārsts, ļaujot eļļai izplūst.
Ja savienojuma svira
iesitas gala pozīcijā, bet
skrūve nenoslāpē tā
kustību, lodveida šarnīrs,
kas darbina vārstu spoli,
salūzīs.

Ja lodveida šarnīrs ir salūzis:
Noņemiet tā vāku un aizstājiet
šarnīru ar jaunu.

Ja lodveida šarnīrs
salūzīs, visa šķelšanas
sistēma tiks paralizēta.
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Hidrauliskās sistēmas spiediena regulēšana
Vārsta savienojuma sviras pusē ir
spiediena regulēšanas skrūve ar
fiksējošo uzgriezni: skrūvēšana uz
iekšpusi palielinās spiedienu.
Maksimālais spiediens ir 180 bar.
Atcerieties par nofiksēšanu!

Iekārtas glabāšana
Iekārta jāglabā zem jumta vietā, kur tā ir pasargāta no sadursmēm.
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Tehniskie parametri:
Vajadzīgā jauda
Efekts
Zāģripas diametrs
Cilindra diametrs/ šķelšanas spēks
- atsevišķi pasūtāms
Hidraulikas plūsma
Eļļas tvertnes tilpums/ eļļa tvertnē
Hidraulikas sistēmas spiediens

7,5 kW
3-6 m2/h
700 mm
50 mm/3,5 t
63 mm / 5,5 t
39 l/min
501/401
180 bar

Iekārtas svars
Iekārtas izmēri
- augstums
- dziļums
- platums

350 kg
2500 mm
800 mm
2500 mm

Trokšņa līmenis
Skaņas spiediena līmenis operatora vietā
Skaņas spēka līmenis
Maksimālais trokšņa līmenis operatora vietā
Roku vibrācijas mērītais paātrinājums

100 dB
110 dB
<130 dB (126 dB)
<2,5 m/s

PVN numurs FI 0550899-7
MAASELAN KONE OY
VALIMOTIE 1
85800 HAAPAJARVI, SOMIJA
+358 (0) 8 7727300
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ES IEKĀRTAS ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
(Iekārtu direktīva 2006/42/EC, Pielikums II A)

Ražotājs: Maaselan Kone Oy
Adrese: Valimotie 1, 85800 Haapajarvi, Somija

Personas, kurai atļauta tehniskā dokumenta saņemšana, vārds un adrese:
Vārds: Juha Autio

Adreses: Valimotie 1, 85800 Haapajarvi, Somija

Paziņo, ka
HakkiPilke27

Sērijas numurs: .............................................

• ir saskaņā ar attiecīgo Iekārtu Direktīvu (2006/42/EC)
• ir saskaņā ar citām EK Direktīvām: EMC-Directive 2004/108/EC
un Zema Sprieguma Direktīvu 2006/95/EC
EK standartu pārbaudes sertifikāta numurs:31/2010
Iestādes apstiprinājuma numurs 0504
MTT Vakola
Vakolantie 55 03400 Vihti, Finland
Vieta, laiks: Haapajarvi 1.2.2012

Jari Löfroos
Izpilddirektors
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GARANTIJAS NOSACĪJUMI:
Maaselan Kone Oy ražoto preču garantijas nosacījumi:
1. Garantija attiecas uz visām iekārtas nepilnībām, kas radušās ražošanas laikā, kā
arī uz materiālu defektiem, izņemot iekārtas detaļām, kas nolietojas
ekspluatācijas laikā.
2. Garantija ir derīga 1 (vienu) gadu no iekārtas iegādes brīža vai maksimāli 1000
darba stundas.
3. Garantija nav spēkā, ja iekārta nav lietota saskaņā ar instrukciju vai arī ir
lietota citiem nolūkiem, nekā tā paredzēta. Garantija nav spēkā, ja iekārtai nav
izmantotas oriģinālās rezerves daļas vai savlaicīgi nav veikta regulārā apkope.
4. Garantijas pieprasījums izplatītājam jāiesniedz pārdevējam vai ražotājam
rakstveidā, tiklīdz konstatēts defekts. Klientam ir jāpierāda, ka garantija ir
derīga.
5. Garantija nesedz standarta regulēšanu, lietotāja apmācību, apkopi vai iekārtas
tīrīšanu.
6. Garantija nav spēkā, ja iekārta ir labota pirms rakstiskas sazināšanās ar
ražotāju vai importētāju.
7. Garantijas remontu drīkst veikt tikai pilnvarots ražotājs vai importētājs.
Garantijā neietilpst tīrīšanas un apkopes, kā arī eļļas un degvielas izmaksas.
8. Remonta izmaksas tiek atlīdzinātas saskaņā ar ražotāja noteiktajiem tarifiem.
9. Garantija nesedz ceļa izdevumus, kas radušies garantijas remonta dēļ.
10. Rezerves daļas tiek piegādātas bez maksas izmantojot piegādes grafiku un
metodi, kas ir tipiska šādām detaļām.
11. Par īpašu piegādi maksā preču saņēmējs.
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