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SIMBOLURI AFIȘATE PE PRODUS 
 
 

 

 
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și de siguranță înainte de a pune 

în funcțiune produsul. 

 

 

 
Purtați încălțăminte de protecție atunci când lucrați cu produsul pentru a 

proteja picioarele de buștenii care cad. 

 

 

 
Purtați mănuși de protecție atunci când lucrați cu produsul pentru a 

proteja mâinile de rumeguș și așchii. 

 

 

 
Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați cu produsul pentru a vă 

proteja ochii de rumeguș și așchii. 

 
Nu folosiți produsul înainte de a fi citit instrucțiunile de utilizare, să vă fi familiarizat 

cu toate notele și asamblarea produsului, așa cum este descris în acest manual. 
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Nu detașați și nu modificați nicio protecție sau vreun dispozitiv de 

siguranță. 

 

 

 
Nimeni altcineva nu trebuie să se afle în zona de lucru a produsului, în 

afară de utilizator. Păstrați persoanele sau animalele din jur în afara zonei 

de pericol (o distanță minimă de 5 m) 

 

 

Pericol de a vă tăia sau prinde membrele; nu atingeți niciodată piese 

periculoase atunci când pana de despicat este în mișcare. Păziți-vă de 

piesele în mișcare! 

 

 

 
Atenție! Observați întotdeauna atunci când pistonul pentru bușteni este în 

mișcare. 

 

 

 
 

Atenție! Nu îndepărtați niciodată cu mâna un buștean blocat pe pana de 

despicat. 

 

 

 
Atenție! Înainte de a începe orice lucrări de reparație, întreținere sau 

curățare, opriți întotdeauna motorul și scoateți ștecherul din priză. 

 

 

 
 
 

Stop! Respectați instrucțiunile de utilizare. 

Deschideți șurubul de aerisire 

 
 Aerisire 

Pagina 15 



4 

 

 

 

SIMBOLURI AFIȘATE PE PRODUS / PACHET 
 
 

 

UTILIZAREA CORESPUNZĂTOARE 

 
 Despicătorul de bușteni trebuie utilizat doar pentru despicarea buștenilor. 

 Despicătorul de bușteni trebuie utilizat numai în domeniul privat, domestic și hobby. 

 Doar buștenii tăiați drept sunt potriviți să fie folosiți cu despicătorul de bușteni. 

 Piesele metalice (cuie, sârmă etc.) trebuie îndepărtate din bușteni înainte de a-i despica. 

 Orice altă utilizare este considerată o utilizare necorespunzătoare. Producătorul nu își asumă nicio 

răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, iar în acest caz, orice risc este 

suportat exclusiv de utilizator. 

 
 

RISCURI REZIDUALE 
 

Chiar dacă sunt utilizat corespunzător, pot exista riscuri reziduale chiar dacă sunt respectate 

reglementările de siguranță aplicabile datorită designului determinat de scopul stabilit. 

 

Riscurile reziduale pot fi reduse dacă se respectă „Informațiile de Siguranță” și „Utilizarea Prevăzută”, precum 

și ansamblul instrucțiunilor de utilizare. 

 
Respectând aceste instrucțiuni și îngrijind produsul corespunzător, veți reduce riscul de leziuni corporale sau 

de deteriorare a echipamentului. 

 
 Nerespectarea măsurilor de siguranță poate duce la accidentarea utilizatorului sau daune de 

proprietate. 

 Risc electric, folosind electricitate conexiuni nestandardizate. 

 Atingerea pieselor sub tensiune ale componentelor electrice deschise. 

 Pericol de incendiu și alunecare în urmă scurgerii de lichid hidraulic. 

 
În plus, în ciuda tuturor măsurilor de precauție luate, pot exista totuși riscuri reziduale pe care nu le puteți 

prevedea. 

Dispozitivele electrice nu fac parte din categoria deșeurilor menajere. Duceți dispozitivele, accesoriile 

și ambalajele la un centru de reciclare ecologică. În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE 

privind deșeurile electrice și electronice, dispozitivele electrice care nu mai sunt funcționale trebuie 

colectate separat. 
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 Fiți atenți. Implicați-vă în ceea ce faceți. Începeți să lucrați cu raționalitate. Nu folosiți produsul atunci 

UTILIZAREA ÎN SIGURANȚĂ 
 

Înainte de a pune în funcțiune produsul, citiți și respectați următoarele sfaturi. De asemenea, 

respectați reglementările preventive a asociației profesionale și a prevederilor de siguranță aplicabile în 

țara dvs., în vederea protejării personale dar și a altora, evitând leziunile posibile. 
 

Transmiteți instrucțiunile de siguranță tuturor persoanelor care folosește produsul. 

 
Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță într-un loc sigur. 

 
 

 

 
 Familiarizați-vă cu echipamentul înainte de a-l utiliza, citind și asigurându-vă că înțelegeți 

instrucțiunile de funcționare. 

 Nu folosiți produsul în scopuri necorespunzătoare (consultați cap. „Utilizarea normală prevăzută” și 

„Utilizarea despicătorului de bușteni”). 

 Asigurați-vă că stați într-o poziție sigură și mențineți-vă echilibrul în permanență. 

 Stați în poziția de lucru, care este în spatele zonei de glisare a manetei de utilizare. Nu stați niciodată 

în zona penei de despicat. 

 Nu stați niciodată deasupra produsului. 

 Acordați atenție în permanență. Aveți grijă la ceea ce faceți și lucrați cu grijă. Nu folosiți produsul 

atunci când: 

- sunteți obosiți. 

- sunteți sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor care vă poate afecta judecata. 

 Când lucrați cu produsul, purtați întotdeauna: 

- ochelari de protecție sau mască de față 

- mănuși de siguranță 

- căști de protecție, dacă este necesar 

- încălțăminte de siguranță cu bombeu de oțel 

 Purtați o îmbrăcăminte potrivită: 

- nu purtați haine sau bijuterii lejere; acestea pot fi prinse sau blocate la piesele mobile 

 În zona sa de activitate, utilizatorul este responsabil pentru terți. 

 Produsul nu poate fi utilizat de copii sau tineri sub 18 ani. 

 Păstrați copiii la distanță de produs. 

 Nu folosiți niciodată produsul dacă există alte persoane în imediata apropiere. 

 Nu lăsați produsul nesupravegheat. 

 Păstrați locul de muncă ordonat! Dezordinea poate fi cauza unor accidente. 

 Nu suprasolicitați produsul! Veți lucra mai bine și mai în siguranță intervalul de performanță oferit de 

producător. 

 Folosiți produsul doar dacă este complet iar echipamentul de siguranță este atașat corespunzător și 

nu modificați nimic la produs care ar putea afecta siguranța acestuia. 

 Piesele defecte sau deteriorate ale produsului trebuie înlocuite în cel mai scurt timp. 

neglijență atunci când utilizați produsul poate cauza leziuni grave. 

când sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de 
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 Nu pulverizați produsul cu apă (acest lucru este periculos din cauza componentelor sub tensiune). 

 Nu lăsați produsul în ploaie și nu-l folosiți atunci când plouă. 

 Atunci când nu-l utilizați, depozitați produsul într-un loc uscat în siguranță, unde să nu fie la 

îndemâna copiilor. 

 Opriți produsul și deconectați ștecherul din priză atunci când: 

- faceți reparații 

- efectuați operațiuni de service și reparații, soluționați defecte 

- transportați produsul 

- lăsați produsul nesupravegheat (chiar și în timpul întreruperilor scurte) 

 Verificați dacă există daune posibile: 

- Înainte de a continua să folosiți produsul, dispozitivele de protecție trebuie verificate pentru a vă 

asigura că funcționează perfect și conform funcției prevăzute. 

- Verificați dacă piesele sunt deteriorate. Toate piesele trebuie să fie instalate corespunzător și 

îndeplinesc toate condițiile pentru a vă asigura că despicătorul funcționează perfect. 

- Apărătorile și piesele deteriorate trebuie reparate sau schimbate corespunzător într-un atelier de 

specialitate; dacă nu este menționat altceva în instrucțiunile de utilizare. 

- Etichetele de avertizare deteriorate sau ilizibile trebuie înlocuite în cel mai scurt timp. 
 
 
 

SIGURANȚA ELECTRICĂ 

 
 Conexiunile electrice trebuie să fie în conformitate cu IEC 60245 (H 07 RNF) cu o secțiune 

transversală a cablului de cel puțin ⇒ 2,5 mm² pentru o lungime maximă a cablului de până la 10 

metri. 

 Nu folosiți niciodată produsul cu un cablu de alimentare cu o lungime mai mare de 10 metri. 

Cablurile de alimentare mai lungi vor cauza o cădere de tensiune. Motorul nu va putea oferi 

performanțe maxime iar funcționarea produsului va fi afectată. 

 Când așezați atașamentele de conectare, asigurați-vă că nu există riscul de a fi zdrobite sau îndoite și 

că nu se udă mufa și priza. 

 Nu folosiți cablul în alte scopuri decât pentru cel care a fost conceput. Feriți cablul de căldură, ulei și 

margini ascuțite. Nu trageți de cablu pentru a deconecta mufa din priză. 

 Verificați cu regularitate prelungitoarele și înlocuiți-le dacă sunt deteriorate. 

 Nu folosiți cabluri de alimentare defecte. 

 Când lucrați în exterior, folosiți doar prelungitoare aprobate și etichetate corespunzător pentru uz în 

exterior. 

 Nu configurați conexiuni electrice provizorii. 

 Nu ignorați niciodată dispozitivele de protecție și nu le dezactivați. 

 
Conexiunea electrică sau reparațiile la piese electrice ale produsului trebuie realizate de un electrician 

certificat sau de unul dintre service-urile noastre. Trebuie să respectați reglementările locale - în special în 

ceea ce privește măsurile de protecție. 
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Reparațiile la alte componente ale produsului trebuie efectuate de producător sau de unul dintre 

service-urile disponibile. 

 

Folosiți numai piese de schimb originale, accesorii și piese de accesorii speciale. Pot să existe accidente 

dacă utilizatorul folosește alte piese de schimb. Producătorul nu este responsabil pentru daunele sau 

leziunile care rezultă din aceasta. 

 
Testul 2 conform clauzei 18 din EN 60204-1 trebuie verificat în timpul instalării finale. 

 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
 

 
A – Piston buștean 

B – Apărătoarea de sus 

C – Depozitare separată 

D – Maneta de utilizare 

E – Carcasă 

F – Motor electric 

G – Buton de funcționare 
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POZIȚIONAREA 

 
Poziționați despicătorul de bușteni pe o masă la o înălțime de cel puțin 730 mm și la mai puțin de 1530 mm 

de la sol. 

 
Asigurați-vă că fixați produsul la masă folosind șuruburile M10*30 mm (nu sunt furnizate în pachet) înainte 

de utilizare iar masa trebuie fixată bine pe o suprafață dreaptă de beton. 

 
Masa este opțională; contactați dealerul dvs. pentru a achiziționa una. 

Asigurați-vă că zona de lucru îndeplinește următoarele condiții: 

- Nu există niciun pericol de alunecare 

- Este dreaptă 

- Nu există obstacole 

- Este suficient de bine iluminată 

 
Despicătorul de bușteni a fost proiectat pentru a fi utilizat pe suprafețe drepte și trebuie instalat și fixat cu 

ajutorul șuruburilor M10X150 pe o bază solidă pentru a asigura stabilitatea acestuia. 

 
ATENȚIE! Nu folosiți produsul în imediata apropiere a conductelor sau a buteliilor de gaz sau benzină sau a 

altor materiale ușor inflamabile. 

 

PORNIREA 

 
 Verificați dacă produsul este montat complet și corespunzător. 

 Înainte de a utiliza despicătorul, asigurați-vă de fiecare dată că: 

 
- nu există conexiuni defecte (rupturi, tăieturi etc.) 

- nu există daune la produs 

- toate șuruburile sunt strânse 

- dacă există scurgeri la sistemului hidraulic 

- nivelul de ulei 
 

 

Conexiunea la priză 
 

 Comparați tensiunea indicată pe plăcuța produsului, de ex. 230 V cu tensiunea la rețea și conectați 

produsul la o mufă potrivită și cu împământare. 

 Folosiți numai cabluri de alimentare de un diametru corespunzător. 

 Conectați despicătorul printr-un comutator de siguranță al curentului de avarie de 30 mA. 
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Protecția siguranței: 16 A 

 
Butonul de utilizare: 

 
 

 

Imag. 2 
 

 
Pornirea 

 

Apăsați butonul negru. Motorul rămâne pornit atâta timp cât butonul negru rămâne apăsat. 
 

 

Oprirea 

 

Opriți apăsând butonul negru. 
 

 
Nu folosiți produsul dacă butonul de utilizare nu funcționează corect. Reparați sau înlocuiți imediat 

butoanele deteriorate. 
 

 

Sistemul Hidraulic 
 

 Nu folosiți niciodată despicătorul dacă există un pericol din cauza lichidului hidraulic. 

 Asigurați-vă că despicătorul și zona de lucru sunt curate și ferite de ulei. 

 
Pericol de alunecare sau incendiu! 

 
 Verificați cu regularitate rezervorul hidraulic pentru a vă asigura că există suficient ulei hidraulic 

(consultați cap. „Îngrijire și întreținere”) 

Capacitate: 3,2 litri 
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UTILIZAREA DESPICĂTORULUI DE BUȘTENI 

 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ADIȚIONALE 

 Despicătorul de bușteni poate fi utilizat numai de către o singură persoană. 

 Despicătorul poate fi utilizat doar de persoane cu vârsta peste 18 ani și care au citit și s-au familiarizat 

cu aceste instrucțiuni de utilizare. 

 Purtați un echipament de protecție (ochelari / măști de protecție, mănuși și încălțăminte de protecție) 

pentru a vă proteja de unele posibile leziuni. 

 Nu încercați niciodată să despicați buștenii care conțin cuie, sârmă sau alte obiecte asemănătoare. 

 Lemnul deja despicat și așchiile creează o zonă de lucru periculoasă. Utilizatorul se poate împiedica, 

aluneca sau cădea. Mențineți întotdeauna zona de lucru îngrijită și ordonată. 

 Nu puneți niciodată mâinile pe sau în apropierea unei piese mobile a produsului atunci când este 

pornit. Păstrați o distanță sigură față de buștean, piston și pană pentru a vă proteja mâinile de 

leziuni. 

 Despicați doar lemne care corespund cu lungimea maximă specificată. 

 Când folosiți produsul, utilizatorul trebuie să controleze întotdeauna cu două mâini produsul, pentru 

a se asigura că poate vedea zona de despicare și supraveghează accesul la zona de despicare. 

 După despicare, bucata de buștean și toate piesele trebuie să rămână pe suportul separat. Acesta ar 

putea împiedica căderea bușteanului pe sol. 
 

 

Ce fel de bușteni pot despica? 

 
Dimensiunea buștenilor 

 
Lungime Max. 370 mm, Min. 150 mm 

Diametru 50 – 250 mm 

 
Diametrul buștenilor este o cifră recomandată, deoarece: 

 
- buștenii subțiri pot fi dificil de despicat dacă au noduri sau dacă fibrele sunt prea tari. 

 
Nu încercați să despicați bușteni verzi. Buștenii uscați sunt mult mai ușor de despicat și nu provoacă blocaje 

la fel de des ca lemnul verde (umed). 

 Lemnele de foioase au tendința de a exploda. Fiți foarte atenți! 
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Utilizarea 

 

Utilizarea cu două mâini 

 
1. Apăsați butonul de funcționare de pe motorul electric - Imag. 2. Așteptați câteva momente până când 

motorul a atins rotațiile de funcționare și presiunea necesară a fost acumulată în pompa hidraulică. 

2. Apăsați simultan maneta de acționare - Imag. 3. 
 

  Pistonul împinge bușteanul către pana de despicare, iar acesta este despicat. 

3. Eliberați maneta de funcționare, precum și butonul de acționare. Pistonul bușteanului va reveni în poziția 

inițială - Imag. 5. 
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Instrucțiuni speciale pentru despicarea buștenilor: 

 

 Pregătiri: 

 
Buștenii care urmează să fie despicați trebuie tăiați la dimensiunile maxime (150-370 mm lungime, 50-250 

mm). De asemenea, asigurați-vă că buștenii sunt tăiați drepți și pătrați. 

Așezați bușteanul corespunzător pe despicător, pentru a evita riscul de împiedicare sau de cădere a 

utilizatorului. 

 
Aerisirea 

 
Destrângeți șurubul de aerisire cu 3 - 4 rotații complete - Fig. 5. 

Strângeți la loc șurubul de aerisire după ce ați finalizat despicarea buștenilor. 

 
Imag. 5 

 
(1) Strângeți 

(2) Destrângeți (aerisire) 
 

 
 Despicarea buștenilor: 

 
 Așezați întotdeauna buștenii pe lungime și drept pe cadrul principal al despicătorului. Bușteanul 

trebuie prins pe plăcile de ghidare a bușteanului. 

 Nu așezați niciodată bușteanul pe cadru în unghi. 

 Asigurați-vă întotdeauna că pana de despicare și pistonul pentru bușteni sunt în contact cu capetele 

bușteanului la unghiurile potrivite. 

 Nu încercați niciodată să despicați doi bușteni simultan. 

 Nu încercați niciodată să îndepărtați sau să înlocuiți bușteanul în timpul procesului de despicare. 

 Deschideți apărătoarea de sus – Imag. 6 
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 Contactele de siguranță trebuie deschise și închise în siguranță – Imag. 7 
 
 

 

 
 
 

Înainte de a începe lucrul, dispozitivele de siguranță ale produsului trebuie testate! 

 

Nu încercați niciodată să forțați despicarea bușteanului, menținând presiunea mai multe secunde. 

Acest lucru poate cauza deteriorarea produsului. 

 
Repoziționați bușteanul pe cadrul principal și repetați procesul de despicare, sau puneți bușteanul într-o 

parte. 

 

 
Cum să eliberați un buștean blocat? 

 
1. Eliberați maneta de acționare și butonul de acționare pentru ca pistonul bușteanului să revină. 

2. Așezați o bucată de lemn triunghiulară, apoi deplasați înainte pistonul bușteanului, astfel încât să împinge 

sabotul sub bușteanul blocat. 

3. Dacă bușteanul nu este eliberat, continuați să repetați această procedură, folosind bucăți mai mari, până 

când bușteanul este eliberat. 

   Nu folosiți niciodată un ciocan pentru a elibera un buștean blocat și țineți mâinile la distanță de 

buștean. 

 
Nu apelați la ajutorul unei alte persoane – produsul a fost conceput să fie utilizat de o singură persoană. 
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Nu încercați să eliberați bușteanul folosind un ciocan, deoarece acest lucru poate fisura blocul motor. 

 
 Finalizarea lucrului: 

 
 Așteptați ca pistonul bușteanului a revenit în poziția de bază. 

 Scoateți ștecherul din priză. 

 Închideți șurubul de aerisire. Fig. 5 

 Respectați instrucțiunile de îngrijire și întreținere. 

 

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE 
 

 

 Purtați mănuși de protecție pentru a evita lezionarea mâinilor. 

Respectați următoarele instrucțiuni pentru a menține despicătorul de bușteni într-o stare bună de 

funcționare: 

 Curățați bine despicătorul după ce ați terminat lucrul. 

 Îndepărtați rămășițele de rășină de pe despicător. 

 Lubrifiați cu regularitate tija pistonului (Imag. 1) folosind un ulei de pulverizare ecologic. 

 Verificați nivelul de ulei și schimbați-l dacă este necesar. 

 
Ascuțirea penei de despicat 

 
După perioade îndelungate de utilizare sau dacă performanțele de despicare sunt reduse, ascuțiți pana de 

despicare cu o pilă (și îndepărtați reziduurile). Imag. 8 

 

 
Deconectați ștecherul de la priză înainte de a începe orice operațiune de întreținere sau 

de curățare. 
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Cum verific nivelul de ulei? 

1. Pistonul bușteanului trebuie să fie în poziția sa de pornire. 

2. Așezați despicătorul de bușteni pe capăt, cu deschiderea orificiului de umplere în partea de sus. 

 Va fi nevoie de încă o persoană care să ridice capătul în sus și să țină de despicătorul de bușteni. 

3. Deșurubați joja - Imag. 10. Nu scăpați și nu pierdeți garnitura de ulei atunci când scoateți joja. 

4. Curățați joja și garnitura de ulei. 

5. Puneți la loc joja în rezervorul de ulei. 

6. Acum scoateți din nou joja și citiți nivelul de ulei. 

 
 Dacă nivelul de ulei este între cele două marcaje de pe jojă, există suficient ulei în rezervor. 

 Dacă nivelul de ulei este sub marcajul inferior, trebuie completat cu ulei folosind o pâlnie curată. 
 

 

7. Verificați garnitura de ulei și înlocuiți-o dacă este deteriorată în vreun fel. 
 
 

 

8. Puneți la loc joja și înșurubați-o bine la loc. 

Atenție! Nu strângeți prea tare șurubul, deoarece acest lucru poate deteriora garnitura de ulei sau filetul din 

carcasa cilindrului. 
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TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 

 Produsul poate fi transportat. 

 Curățați corespunzător produsul înainte de a-l depozita. 

 Mențineți produsul într-un loc curat și uscat. 

 
ATENȚIE! Pot exista scurgeri de ulei în timpul transportului produsului. Vă rugăm să securizați produsul 

corespunzător și să luați măsuri pentru a proteja mediul înconjurător. 

 

 
Transport: 

 
 Transportați produsul cu un utilaj de ridicare: 

Produsul este fixat pe un palet cu ajutorul curelelor de transport până la client. 

 Transportul cu o macara: 

Transport produsul cu o un cârlig, bucle circulare pe carcasa cu care va fi utilizat. 

Nu ridicați niciodată produsul de pana de despicat! 

 

 
Când trebuie să schimb uleiul? 

 
Primul schimb de ulei trebuie efectuat după 50 de ore de funcționare, apoi la fiecare 250 de ore de 

funcționare. 

 
Schimbul de ulei: 

 
1. Pistonul bușteanului trebuie să se afle în poziția sa de pornire. 

2. Așezați un recipient sub despicătorul de bușteni pentru a capta uleiul uzat. Recipientul trebuie să fie de cel 

puțin 4 litri. 
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3. Deșurubați joja. Nu scăpați și nu pierdeți garnitura de ulei atunci când scoateți joja. 

4. Acum înclinați despicătorul pentru a goli uleiul în recipient. 

5. Așezați despicătorul de bușteni pe capăt, cu deschiderea orificiului de umplere în partea de sus. Fig. 9 

 Va fi nevoie de o a doua persoană care să ridice capătul și să țină de despicătorul de bușteni . 

6. Turnați ulei hidraulic nou (3,2 litri) folosind o pâlnie curată. 

7. Curățați joja și garnitura de ulei. 

8. Verificați garnitura pentru ulei și înlocuiți-o dacă este deteriorată în vreun fel. 

9. Înlocuiți joja și înșurubați-o bine în loc. 

 
Atenție! Nu strângeți prea tare șurubul, pentru a nu deteriora garnitura de ulei sau filetul din carcasa 

cilindrului. 

 
Debarasați corespunzător uleiul vechi (la un centru de debarasare local). Uleiul vechi nu trebuie turnat pe 

sol sau în sistemul de canalizare, nici să fie amestecat cu alte deșeuri. 

 

 

Uleiul hidraulic 

 
Vă recomandăm să folosiți următoarele tipuri de ulei hidraulic pentru cilindrul produsului: 

 
 Shell Tellus T 22 

 Aral Vitam Gf 22 

 BP Energol HLP 22 

 Mobil DTE 11 

 sau altele echivalente 

 
Nu folosiți niciun alt tip de ulei. Utilizarea oricărui alt tip de ulei va afecta negativ funcționarea cilindrului 

hidraulic. 
 
 

GARANȚIA 

Vă rugăm să țineți cont de termenii de garanție anexați. 
 
 

PIESE DE SCHIMB 

Vă rugăm să consultați imaginile, pentru piesele de schimb. 

Comandați piese de schimb: 

- disponibil de la producător 

- comenzile trebuie să citeze următoarele informații: 
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• piese de schimb nr. 

• cantitate necesara 

• model 

• numele modelului 

DEPANAREA 
 
 

 

PROBLEMA CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIA SUGERATĂ 

 
 
 
 
 
 
 

Buștenii nu sunt 

despicați corespunzător 

(performanțe reduse) 

⇒ Bușteanul nu este 

poziționat corect 

⇒ Dimensiunile bușteanului 

depășesc valorile maxime sau 

bușteanul este prea tare 

pentru performanțele 

produsului 

⇒ Pana de despicat nu 

funcționează corespunzător 

⇒ Scurgeri de ulei 

⇒ Presiune hidraulică prea 

mică 

⇒ Cablu de alimentare 

necorespunzător (mai lung de 

10 m sau secțiunea a cablului 

prea mică) 

⇒ Repoziționați bușteanul în poziția 

corectă 

⇒ Tăiați bușteanul la dimensiunile 

dorite 

⇒ Ascuțiți pana de despicare și 

verificați dacă prezintă bavuri sau 

crestături 

⇒ Așezați o foaie de carton sub 

despicătorul de bușteni pentru a 

localiza scurgerea. Pentru a remedia 

problema, contactați producătorul. 

⇒ Verificați nivelul de ulei și 

completați dacă este necesar. Dacă 

nu puteți remedia problema, 

consultați producătorul. 

⇒ Folosiți un cablul de alimentare 

corespunzător 

Pistonul despicătorului 

se deplasează 

intermitent sau se 

produc vibrații 

puternice 

 

 
⇒ Există aer pe circuit 

⇒ Deschideți șurubul de aerisire 

⇒ Verificați nivelul de ulei și 

completați dacă este necesar. Dacă 

nu puteți remedia problema, 
consultați producătorul. 

Pistonul despicătorului 

nu se deplasează 
⇒ Pompă hidraulică defectă 

⇒ Pentru a remedia problema, 

consultați producătorul. 

 
 

Motorul nu pornește 

 
⇒ Nu există alimentare 

⇒ Cablul de alimentare este 

defect 

⇒ Motor electric defect 

⇒ Verificați siguranța (16 A). 

⇒ Înlocuiți cablul de alimentare sau 

apelați la un electrician pentru a fi 

verificat. 

⇒ Pentru a remedia problema, 
consultați producătorul. 

Scurgeri de ulei la jojă 
⇒ Garnitura de ulei de la jojă 

este uzată 
⇒ Înlocuiți garnitura de ulei. 

 

Dacă apar alte defecțiuni sau aveți alte întrebări, vă rugăm să contactați distribuitorul local. 
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DATE TEHNICE 
 

Model / tip DB 4-37 

Forța de despicare 4T 

Lungimea bușteanului 150 – 370 mm 

Diametrul bușteanului 50 – 250 mm 

Diametrul tijei pistonului 30 mm 

Uleiul hidraulic (max.) 2,6 L 

Performanțele motorului electric P1 = 1500W S3 40% 

Sursa de alimentare 230 V ~ 50 Hz 

Rotații 2820 rpm 

Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime) 1220 x 505 x 650 mm 

Greutate 54 kg 
 


