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INDLEDNING

BELL brændekløver er konstrueret i overensstemmelse med de nyeste europæiske sikkerhedsnormer, specielt EN 609-1 og CEI EN 60204-1.
Tohånds-styresystemet er udviklet med henblik på at tvinge operatøren til kun at kunne sætte maskinen igang fra de tilladte områder ved at bruge begge 
hænder, og hermed at udelukke enhver mulighed for at disse befi nder sig indenfor farligt område. 
Denne brændekløveren er produceret I overensstemmelse med de retningslinier indeholdt i RoHs direktiver 2002/95/CE
Vær venlig at læse vejledningen opmærksomt igennem, for et nøje kendskab til de sikkerhedforskrifter, der er beskrevet heri, er en betingelse 
for at kunne udføre samtlige arbejder for transport, installation og ibrugtagning af maskinen med den fornødne sikkerhed.
Skulle brugeren ikke kende det sprog, vejledningen er affattet på, må han bede om en oversættelse til det ønskede sprog hos sin forhandler.
Maskinens ejer skal instruere de medarbejdere, der arbejder ved maskinen, på en hensigtsmæssig måde.
Producenten hæfter ikke for skader på personer og ting, der opstår som følge af at der ikke tages hensyn til denne vejledning, brug af ma-
skinen, der ikke er i overensstemelse med maskinens funktion, fjernelse af fabriks- og henvisningsskilte, fjernelse eller forkert indstilling af 
beskyttelses- eller sikkerhedsindretninger og enhver anden form for handling, der strider mod sikkerheden.
Ændring på maskinen må kun foretages af autoriseret personale. Den foreliggende vejledning skal betragtes som en integreret del af maskinen og 
skal altid være ved hånden.

ADVARSEL: Strømforsyningen til din maskine opretter et elektromagnetisk felt af meget lav intensitet. Dette felt kan have indfl ydelse på 
visse typer pacemaker. For at reducere risikoen for alvorlig tilskadekomst eller død bør personer med pacemaker konsultere egen læge og 
producenten af pacemakeren, før de anvender denne maskine

1 - MASKINBESKRIVELSE
Denne serie består af transportable, vertikale brændekløvere med egen el-motor eller udvendig kobling til at blive drevet af en traktor. Fig.1 viser ma-
skinens forskellige dele.

1 - Cylinder

2 -  Styregreb (både med højre og venstre hånd)

3 -  Kniv

4 -  Støtteskinner til stamme

5 - Støttearme til stykker

6 -  Arbejdsplade

7 -  Holder, der kan vippes

8 -  Hjul til fl ytning over korte strækninger

9 -  Fod

10 -  Olietank

11 - Oliepåfyldningsprop

12 -  Motor

13 - Maskinbetjeningshåndtag

14 -  Løftepunkt

15 - TILLADT OG OBLIGATORISK ARBEJDSOMRÅDE

DANSK
OVERSÆTTELSE AF ORIGINALE ANVISNINGER
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1.1 - Beskrivelse af advarselsskiltene
På maskinen er der anbragt normerede advarselstegn.  Vær venlig at læse beskrivelsen af disse advarselstegn opmærksomt igennem:

Kardanaksens rotationsretning skal være som 
angivet på etiketten og må ikke overstige 440 
omdrejninger i minuttet.

Betjening med to hænder: når begge greb trykkes 
nedad samtidigt, aktiveres kniven og skærer sig 
ind i træstammen.
Når stammen er kløvet, trykkes grebene opad for 
at bringe kniven op i den øvre position igen, klar 
til en ny cyklus.

Motorens rotationsretning. Følg anvisningerne i 
afsnit 4.3 hvis motorens rotationsretning er forkert.

Koblingspunkt

B
9

3
2

5
0

2
4

0

Trækløveren må kun betjenes af en person.

Det er forbudt at udføre vedligeholdelse på maskinen, 
mens den er i gang.

Rygning er forbudt i nærheden af maskinen og i ar-
bejdsområdet.

Operatøren skal bære ørepropper/høreværn for at 
forebygge høreskader som følge af langvarig støjekspo-
nering i forbindelse med arbejde (enkelte arbejdsfaser 
er forbundet med et højt støjniveau).

Operatøren skal bære arbejdshjelm, som sikrer en 
passende beskyttelse i tilfælde af slag.

Inden maskinen tages i brug, skal denne brugsanvi-
sning læses meget  nøje igennem.

For at beskytte fødderne mod trækoldser, der falder 
ned, skal brugeren have kraftige sko på.

Hænderne skal beskyttes mod springende træsplinter 
med egnede arbejdshandsker.

Beskyttelses- og sikkerheds-installationer må aldrig 
fjernes.

Spildolie skal deponeres i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og må ikke belaste miljøet.

Pas på snitsår og kvæstelser: Hænderne skal holdes 
borte fra de farlige områder, når kniven bevæger sig.

Advarsel: Fjern aldrig en træklods, der sidder fast på 
kniven, med hænderne.

Advarsel: elektrisk spænding jf. skilt

Der må ikke opholde sig personer inden for maskinens 
arbejds-område. Omkringstående personer og dyr skal 
befi nde sig uden for en sikkerhedsafstand på mindst 
5 m fra maskinen.

For at beskytte øjnene mod træsplinter, der kan sprin-
ge op når træklodsen kløves, er det påbudt at bruge 
passende beskyttelsesbriller. 

Maskiner med elektrisk udstyr må ikke bortskaffes som 
usorteret husholdningsaffald men skal indleveres til 
offentlige indsamlingssteder med henblik på genbrug.

DANSK
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2 - TEKNISKE DATA

Støjen ≤ 85 dB(A) er blevet målt i højde med operatørens øre i forbindelse med arbejde, når maskinen er tændt.
• Det er nødvendigt at bære passende udstyr til beskyttelse af hørelsen (ørepropper/høreværn).
• Hvis maskinerne tilkobles en traktor, vil deres støj være ubetydelig i forhold til støjen fra traktoren.

2.1 - Korrekt fremgangsmåde i forbindelse med løft af maskinen
Maskinen skal løftes og fl yttes ved hjælp af en løftekrog med en kapacitet på over 300 kg, der skal anbringes i løftepunktet (14 på fi g.1)

2.2 - Målene på den træklods, der skal spaltes
På fi gur 2 er de maximale mål på en træklods angivet.
Træets diameter er angivet som et eksempel: et lille træstykke kan være vanskeligere at spalte, hvis det har kaster, eller hvis træfi brene er udpræget 
forvredne. 

2.3 - Anbefalede olietyper
Til hydrocylinderen anbefales følgende olietyper:
SHELL TELLUS S2 V22
TEXACO RANDO HDZ 22/32
ARAL VITAM GF22
BP ENERGOL HCP22
MOBIL DTE11 eller tilsvarende oliesorter
OLIETYPER MED EN ANDEN VIKOSITET MÅ IKKE ANVENDES.

FAST VERSION VS S9 VS S9 VS S9 VS S9
 T E B&S GC

Længde (mm) ~ 840 ~ 840 ~ 1010 ~ 940

Bredde (mm) ~ 740 ~ 740 ~ 740 ~ 740

Højde (mm) ~ 2460 ~ 2460 ~ 2460 ~ 2460

Vægt (kg) ~ 173 ~ 173 ~ 176 ~ 178

Max. spaltekraft (tons) ~ 9 ~ 9 ~ 9 ~ 9

Max. snitlængde (mm) ~ 530 / 1070 ~ 530 / 1070 ~ 530 / 1070 ~ 530 / 1070

Crumindhold olie i alt (liter) ~ 13 ~ 13 ~ 13 ~ 13

Strømforsyning 400V 50Hz  trefaset 250V 50Hz enfaset Benzin Kardankobling

Strømoptagelse 7,4A 13A —— ——

Kapacitet 4 HP - 3 kW 3 HP - 2,2 kW 6,5 HP - 4,8 kW ——

VERSION, DER KAN VIPPES VS S9 VS S9 VS S9
 T E B&S

Længde (mm) ~ 950 ~ 950 ~ 1090

Bredde (mm) ~ 740 ~ 740 ~ 740

Højde (mm) ~ 2470 ~ 2470 ~ 2470

Vægt (kg) ~ 194 ~ 194 ~ 197

Max. spaltekraft (tons) ~ 9 ~ 9 ~ 9

Max. snitlængde (mm) ~ 530 / 1070 ~ 530 / 1070 ~ 530 / 1070

Crumindhold olie i alt (liter) ~ 13 ~ 13 ~ 13

Strømforsyning 400V 50Hz trefaset 250V 50Hz enfaset Benzin

Strømoptagelse 7,4A 13A ——

Kapacitet 4 HP - 3 kW 3 HP - 2,2 kW 6,5 HP - 4,8 kW

DANSK
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3 - SIKKERHED
Vær venlig at læse dette kapitel med den allerstørste opmærksomhed. Et nøje kendskab til de farlige situationer, der kan opstå under ar-
bejdet med maskinen, og vejledning i den rigtige brug af maskinen er en nødvendighed for at undgå skader på personer, dyr og genstande. 

ADVARSEL: Brændekløveren VS S9 er udelukkende beregnet til at spalte brændeklodser, hvis mål svarer til de anbefalede angivelser (fi g.2 på side 2).
Enhver anden brug er ikke i overensstemmelse med maskinens funktion, og producenten hæfter derfor ikke for de heraf følgende skader på 
personer, dyr eller genstande, der er opstået ved den utilsigtede brug af maskinen. 
Operatøren må kun betjene maskinen i området vist i fi g. 1 (pos. 15). Til betjening af den centrale håndstyring ZHB skal begge hænder bruges. Brugeren 
må under ingen omstændigheder gribe ind i andre systemer, heller ikke justere på eller manipulere med den centrale håndstyring ZHB.
Personer og dyr må ikke opholde sig nærmere end 5 meter fra brændekløveren, når den er i brug.

BRÆNDEKLØVEREN MÅ UDELUKKENDE ANVENDES MED DE FORSKRIFTSMÆSSIGT INSTALLEREDE BESKYTTELSESINSTALLATIONER. HVIS 
ANVISNINGERNE I DETTE AFSNIT IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL ALVORLIGE SKADER PÅ PERSONER, GENSTANDE ELLER PÅ MASKINEN SELV.

Anvend ikke brændekløveren til at kløve hårde materialer (sten, cement osv.) og heller ikke til at trykke stykker eller metal-
beholdere sammen.

3.1. - Almene sikkerhedsbestemmelser

 Der må kun arbejde én person ved maskinen ad gangen.
 Maskinen må ikke anvendes udendørs under vejrforhold med regn og sne.
 Ingen må anvende brændekløveren uden at have læst brugsanvisningen eller uden at være  blevet instrueret i den rigtige og sikre brug af maskinen.
 Lærlinge med en mindstealder på 16 år må kun arbejde ved maskinen under opsyn.
 Bær ikke opknappet eller løsthængende klædedragt, der kan blive hængende i maskinens  bevægelige dele.
 Bevæg eller fl yt ikke trækløveren, mens maskinen er tændt.
 Brug ikke hænderne til at søge efter eventuelle olielækager. Brug altid et stykke karton eller træ.
 Oliestråler under tryk kan trænge gennem huden. Søg straks læge, hvis dette sker.
 Udfør ikke arbejde på et stejlt, bakket eller glat underlag. Placér maskinen på et jævnt underlag uden forhindringer, som kan øve negativ indfl ydelse 

på operatørens bevægelsesfrihed.
 Undersøg, om alle jerndele er fjernet fra det stykke træ, der skal kløves. De kan springe væk eller beskadige maskinen. Den yderste ende af stam-

mer skal være savet over i en ret vinkel.  Grene skal være fjernet fuldstændigt.
 Der må ikke spaltes trækoldser, hvis mål overstiger de værdier, der er angivet i fi g. 2. Ellers kan det føre til kvæstelser eller til skader på maskinen.
 Træ skal spaltes på langs med fi brene. Træklodsen må aldrig lægges på tværs af trækløveren og spaltes i denne position. Det kan føre til kvæstelser 

eller til skader på maskinen.
 Kløv aldrig to stammer på én gang. Den ene kan så springe væk og ramme brugeren.
 Hvis træklodsen glider væk fra kniven, så træk skubberen eller kniven tilbage og vend træklodsen 90°.
 Brændekløveren må ikke bevæges, når motoren er i gang.
 Grib ikke med fi ngerene ind i revner og spalter i træet, der danner sig, når træet spaltes. Disse spalter kan pludseligt lukke sig igen og mase eller 

amputere fi ngrene.
 Brændekløveren må ikke bruges mere end 30 sekunder ad gangen under fuld belastning (f.eks. ved at holde cylinderen under tryk, når man vil 

spalte en hård træklods). Det vil føre til en overophedning af olien, der står under tryk, og føre til skader på maskinen. 
 Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, når den er i gang eller blot tilsluttet. Når man forlader maskinen, skal strømforsyningen afbrydes for at udelukke 

startmuligheder.
 Brændekløveren må under ingen omstændigheder anvendes, hvis brugeren er under indfl ydelse af  alkohol, narkotika eller medikamenter, eller 

hvis brugeren er træt. Der må kun arbejdes med  klart hoved.
 Forsøg ikke at fjerne blokerede træblokke, mens maskinen er tændt. Maskinen skal være slukket i forbindelse med fjernelse af eventuelle blokerede træblokke.
 Overlad ikke til en anden person at fjerne en træklods, der har sat sig fast.
 Brug ikke sprit, benzin eller opløsningsmidler til at rense maskinen. Dette kunne forårsage uoprettelig skade på sikkerhedsinformationerne, der er 

anbragt på selve maskinen, og gøre dem ulæselige. 

3.1.A - For maskiner med el-motor (VS S9 T - VS S9 E)

 Maskinen må ikke anvendes i et område med eksplosionsfare (gas, benzindampe eller andre brændbare dampe).
 Kontroller at el-anlægget, der forsyner maskinen, er egnet.
 Man skal kontrollere spænding, ledningsfrekvens og effektforsyning (kontrollér skiltet på motoren og denne vejlednings data). Maskinen skal sluttes 

til et anlæg, udstyret med en egnet differentialeafbryder, som efterkommer de gældende forskrifter (nominel fejlstrøm på 30 mA) og anlægget 
skal indbefatte et passende jordforbindelsesanlæg.

 Benyt kabler med et tværsnit på 2,5 mm2. Brug aldrig løse eller dårligt isolerede ledninger. Tilslutningerne skal udføres med beskyttet materiale, 
der egner sig til udendørs brug.  Benyt aldrig forlængerledninger på over 5 meter: overdrevent lange kabler eller kabler med 
et uegnet tværsnit kan forårsage spændingsfald, der forhindrer motoren i at udvikle den rette effekt. Kontrollér inden brug, at 
forlængerledningen ikke er beskadiget.

 Maskine og strømførende kabel må aldrig komme i berøring med vand.
 Træk ikke i kablet, når maskinen bevæges. Riv ikke kablet ud af stikkontakten og hold kablet borte fra varmekilder, olie og skarpe genstande.
 Lad aldrig maskinen stå uden opsyn, hvis el-anlægget er tilsluttet. Efter brug skal maskinen slukkes og kobles fra strømkilden. Dette gælder specielt 

i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder.

DANSK
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3.1.B - For maskiner, der drives af kardanaksel (VS S9 GC)

 Fastgør aldrig brændekløveren, mens traktoren er tændt.
 Sørg for, at brændekløveren er korrekt fastgjort til traktorens 3-punktsophæng.
 Vær meget opmærksom på at kardanakslen indsættes korrekt i kraftudtaget, og at tilkoblingsklikket høres.
 Rør aldrig kardanakslen, når traktoren er tændt.

3.1.C - For maskiner med forbrændingsmotor (VS S9 B&S)

 Tag passende forholdsregler med henblik på at undgå brand, hvis der arbejdes i tørre områder.
 Rygning er forbudt under arbejdet, under tankning og i det hele taget i nærheden af maskinen.
 Der må ikke tankes brændstof, når brændekløveren er tændt. Sluk motoren, lad den afkøle og tank op. Pas på ikke at spilde benzin. Tør eventuelt 

spild op, før maskinen startes.
 Pas på ikke at røre ved motoren og udstødningsrøret, da de bliver meget varme og kan forårsage forbrændinger.

GIV AGT
BRÆNDEKLØVEREN MÅ IKKE STARTES I LUKKEDE RUM: UDSTØDNINGSGASSERNE ER DØDELIGE.

4 - IBRUGTAGNING AF MASKINEN

Den vipbare model giver operatøren mulighed for at arbejde i 4 forskellige positioner: fra helt lodret til helt vandret 
(fi g.7). Positionen ændres ved at fjerne stiften, indstille maskinen og derefter sætte stiften ind i det rette hul og 
fastgøre den med den “R”-formede split (fi g.7)

 Brændekløveren skal, i overensstemmelse med standard DS/EN 609-1, betjenes med to hænder: maskinen virker kun, hvis begge greb betjenes 
samtidigt (fi g.5 og fi g.10).

 Maskinen må aldrig anvendes, hvis den ikke er i driftssikker stand eller trænger til vedligeholdelse. Sæt Dem ind i brændekløverens betjenings- og 
sikkerhedsreglement og med maskinens funktioner

 Kontrollér inden indledning af arbejdet, at slangerne er intakte og at koblingerne er tætte. Kontrollér hydraulikolieniveauet i tanken og efterfyld 
eventuelt med olietypen, som er angivet på s. 5.

 Olieniveauet skal være mellem de to hak på olieproppens stang (A på fi g.4).
 Start maskinen og lad den opvarme olien i et par minutter inden indledning af arbejdet.

4.1.A - For maskiner med trefaset el-motor (VS S9 T)
Når strømforsyningen er blevet tilsluttet maskinen med trefaset el-motor, skal det kontrolleres, at motorens rotationsretning svarer til den, der er angivet 
med en pil på motoren. Hvis rotationsretningen er forkert, skal der ombyttes to poler i stikket.
Tag stikket ud af brændekløveren og indsæt en skruetrækker med klinge i passende størrelse i åbningen inde i afbryderens stik, som vist i fi g.3. Tryk 
forsigtigt og drej samtidigt den hvide skive 180°. På denne måde ombyttes to poler på den trefasede motor fysisk. Kontrollér derefter, at motoren drejer 
i den korrekte retning som angivet af pilen.

 Luk aldrig op for kontaktboksen til motoren. Hvis der er problemer, så tilkald en elektriker.

Overbelastning af motoren eller en ureglementeret elektrisk installation medfører, at sikringen brænder igennem eller at HFI-relæet slår fra. Hvis dette 
sker, skal man sende bud efter en elektroinstallatør.

4.1.B - For maskiner, der drives af kardanaksel (VS S9 GC)

 Sørg for at traktoren er slukket, at håndbremsen er trukket og, hvis nødvendigt, at der er stopklodser under hjulene.
 Kobl brændekløveren til de tre koblingspunkter.
 Tilslut kardanakslen til multiplikatoren (A på fi g.14) på traktorens kraftudtag. Vær yderst opmærksom på, at kardanakslen har den rette størrelse, 

at den har en beskyttelseshætte, og at der høres et klik under tilkoblingen.
 Kontrollér, at betjeningsgrebene er i neutral position.
 Når brændekløveren er tilsluttet, startes traktoren, og det kontrolleres, at kardanakslens rotationsretning svarer til den, der er angivet på mærkaten 

på multiplikatoren (se afsnit 1.1 "IKONOGRAFI").
 Indstil traktorens gashåndtag således, at motoren leverer tilstrækkelig kraft til at drive brændekløveren korrekt og kontrollér, at kraftudtaget ikke 

overstiger 440 omdrejninger/min., som angivet på mærkaten.

GIV AGT
DET ER NØDVENDIGT AT FØLGE DE FÅ, MEN VIGTIGE, OVENNÆVNTE REGLER FOR AT UNDGÅ PROBLEMER, DER KAN 
FORÅRSAGE SKADE PÅ MENNESKER ELLER GENSTANDE.

GIV AGT
RØR ALDRIG VED KARDANAKSLEN ELLER ANDRE DELE, DER ROTERER: DER KAN OPSTÅ YDERST FARLIGE SITUATIONER 
FOR PERSONER ELLER GENSTANDE.

DANSK
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4.1.C - For maskiner med forbrændingsmotor (VS S9 B&S)

 Læs omhyggeligt brugs- og vedligeholdelsesvejledningen, der leveres af motorfabrikanten og vedlægges motoren, før brændekløveren betjenes. 
Læs reglerne for vedligeholdelse og garanti.

 Kontrollér oliestanden i krumtaphuset. Ved behov påfyldes med den olie, der anbefales af motorfabrikanten.
 GIV AGT: at arbejde uden olie kan medføre uoprettelig skade på motoren.
 Når maskinen ankommer og ved første opstart, er det vigtigt at lade motoren køre tomgang i mindst 20 minutter. Denne indkøring sikrer et velfun-

gerende system og maksimal ydelse.

4.2 - Åbning af cylinderen
Før brændekløveren anvendes, skal cylinderen hæves, som beskrevet nedenfor.
 Anbring et stykke træ under klingen (A på fi g.5)
 Tryk begge brændekløverens betjeningsgreb (B på fi g.5) nedad: hermed løftes cylinderen, mens klingen fortsat støtter på træet.
 Slip det højre greb (B på fi g.6) og indsæt stifterne til at fastgøre cylinderen (C på fi g.6) i de særlige huller.
 Slip også venstre greb (A på fi g.6) og skub så begge greb opad, indtil de klikker. Kniven bringes i helt åben position, klar til at begynde arbejdet.
 Ved endestop vil stopanordningen automatisk sørge for at bringe grebene tilbage i neutral position.

GIV AGT
BRÆNDEKLØVEREN MÅ IKKE TRANSPORTERES MED CYLINDEREN HÆVET. FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT 
ANSVAR FOR SKADER PÅ PERSONER, DYR ELLER GENSTANDE, SOM SKYLDES, AT BRÆNDEKLØVEREN TRANSPOR-
TERES MED CYLINDEREN HÆVET.

4.3 - Belysning
Samtlige maskindele skal være oplyste, når maskinen er i funktion og ved vedligeholdelses- og justeringsarbejder. På de tider af døgnet, hvor der ikke 
er mulighed for klar sigtbarhed over maskinen og dens komponenter (morgen- og aftendæmring og om natten) er det ikke tilladt at anvende maskinen.

5 - BRUGEN AF BRÆNDEBLØVEREN

GIV AGT
Maskinen må ikke anvendes udendørs under vejrforhold med regn og sne.
Når maskinen ikke bruges, bør den opbevares på et sted, hvor den er beskyttet mod vejrlig.

5.1.A - Tænde og slukke den elektriske brændekløver (VS S9 T - VS S9 E)

 Kontrollér, at afbryderen/strømforsyningens hovedafbryder og maskinens afbryder er slukkede.
 Slut el-trækløveren til strømforsyningen ved at sætte stikket i stikkontakten på el-motoren.
 Kontrollér, at forsyningsledningen ikke passerer nærheden af kniven eller i andre områder, som udgør en risiko for beskadigelse eller afrivning af ledningen.
 Tilbagestil hovedafbryderen og tænd herefter trækløveren ved at trykke på afbryderens grønne knap.
 Benyt trækløveren som beskrevet i afsnit 5.2.
 Sluk trækløveren, når den efterlades uden opsyn, ved at trykke på afbryderens røde knap (OFF).
 Kobl strømmen fra maskinen efter arbejdet ved at indstille afbryderen/strømforsyningens hovedafbryder til position “0” (slukket). Fjern herefter 

stikket fra stikkontakten på maskinen. Fjern aldrig stikket ved at trække i ledningen. Tag derimod fat omkring stikket og fjern det fra stikkontakten.

5.1.B - Tænde og slukke brændekløvere, der drives af traktor (VS S9 GC)

 Kobl brændekløveren til den kilde, der bevæger den (se kap. 4 "IBRUGTAGNING AF MASKINEN"), og sørg for at brændekløveren er solidt anbragt 
på jorden.

 Start traktoren og pas på ikke at fl ytte den fra den position, den befi nder sig i. Tænd brændekløveren ved at aktivere drivsystemet (kraftudtag, 
kardanaksel osv.). Kniven hæves.

 Brug brændekløveren, som beskrevet i afsnit 5.2
 Hvis man forlader brændekløveren, skal den slukkes ved at slukke traktorens drivsystem.
 Når arbejdet er afsluttet, slukkes drivsystemet, og kardanakslen frakobles traktoren.
 Løft brændekløveren til en passende højde, før traktoren fl yttes, så den ikke rammer jorden.

GIV AGT
TRAKTOREN MÅ IKKE FLYTTES, NÅR BRÆNDEKLØVERENS FORSYNINGSKILDE ER TÆNDT, ELLER NÅR BRÆNDEKLØVE-
REN STADIG ER PÅ JORDEN.
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5.1.C - Tænde og slukke brændekløver med forbrændingsmotor (VS S9 B&S)
Sæt afbryderen (A på fi g.8a) på motorens højre del på "ON".
 Flyt gashåndtaget (C på fi g.8b) til "CHOKE", hvis motoren er kold, eller til "RUN", hvis motoren stadig er varm.
 Sæt gashåndtaget (D på fi g.8c) helt til venstre (skildpadde).
 Hold motorens startknop (B på fi g.8a) mellem fi ngrene, klem godt til, træk kraftigt og gentag til motoren starter. Pas på ikke at falde eller få skader 

eller distraktioner, mens dette gøres.
 Når motoren tændes, bringes teleskopbommen i helt åben position.
 Bevæg langsomt gashåndtaget (D på fi g.8c) mod højre (hare).
 Nogle minutter efter at motoren er blevet tændt fra kold, bevæges gashåndtaget (C på fi g.8b) fra "CHOKE" til "RUN".
 Brug brændekløveren, som beskrevet i afsnit 5.2
 Sluk brændekløveren ved hjælp af afbryderen A på fi g.8a ("OFF"), hvis maskinen forlades, eller man er færdig med at arbejde.

GIV AGT
UNDLAD AT RØRE VED DELE AF MOTOREN UNDER ARBEJDE OG SLUKNING, DA DER ER FARE FOR FORBRÆNDING NÅR 
MOTOREN ER BLEVET SLUKKET, VENTES TIL DEN KØLER AF, FØR DER FORETAGES NOGEN HANDLING.

For enhver anden oplysning om BRIGGS & STRATTON forbrændingsmotoren henvises til den vedlagte manual.

5.2 - Brug af trækløveren
 Placér træblokken på arbejdspladen (6 i fi g.1) og centrér den under kniven. Af hensyn til arbejdssikkerheden er det vigtigt, at træklodsens to over-

fl ader fl ugter indbyrdes og i forhold til arbejdspladen.
 Udfør kun arbejdet fra den tilladte position (15 i fi g.1), tryk begge grebene nedad (lodret position - B på fi g.5) eller fremad (vandret position - B på 

fi g.10): herefter aktiveres kniven og den fæstnes i barken.
 Når træblokken er kløvet, vil stykkerne ikke falde ned, fordi de holdes fast af sidearmene (5 på fi g.1)
 Afbryd maskinens belastning, hvis det er vanskeligt at kløve træklodsen eller hvis kniven standser. Derved vil olien i hydraulikkredsløbet nemlig 

meget hurtigt blive overophedet og beskadige pumpen. Det anbefales at lade bommen vende tilbage til den oprindelige position og herefter vende 
træklodsen.

 Gentag indgrebet med de kløvede træstykker, således at træblokken kløves i fl ere dele. TIL AT KLØVE KORTE TRÆKLODSER ER DET 
NØDVENDIGT AT ANVENDE DEN BEVÆGELIGE PLADE (FIG. 13)

 For at bringe kniven i den øverste position, klar til en ny arbejdscyklus, skal begge greb skubbes opad, indtil de låses. Grebene forbliver i denne 
position, indtil kniven når endestoppet, hvor stopanordningen sørger for automatisk at bringe dem i neutral position igen.

Bemærk: Hvis et af de to greb slippes, blokeres maskinen i den aktuelle position.

GIV AGT
FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER PÅ PERSONER, DYR ELLER GENSTANDE, DER SKYLDES 
UTILSIGTET BRUG AF MASKINEN

5.3 - Anvendelse af den bevægelige plade (Ekstraudstyr)
På anmodning kan der monteres en ekstra plade (fi g.13), der gør det muligt at kløve korte træklodser, på brændekløveren.
Den bevægelige plade (A på fi g.13) skal placeres på arbejdsfl aden og fastgøres med den medfølgende stift (B på fi g.13). Sørg for, at den indsættes til 
bunds og fastgør den med den “R”-formede split .
Når den bevægelige plade anvendes, skal man kun lade kniven foretage en vandring ned til pladen, uden at den rører den.

GIV AGT
UNDLAD AT ARBEJDE, HVIS PLADENS STIFT IKKE ER KORREKT INDSAT, ELLER HVIS DEN IKKE ER BLOKERET MED DEN 
"R"-FORMEDE SPLIT.

5.4 - Montering og brug af fi revejsklinge (tilbehør)
På forespørgsel kan brændekløveren udstyres med en fi revejsklinge, som gør det muligt at kløve stammen i fi re stykker i blot en enkelt bevægelse.
Firevejsklingen (1 i fi g.15a) skal monteres direkte på standard tovejsklingen (2 i fi g.15a).
Når klingen er placeret, blokeres den ved at indsætte stiften (3 på fi g.15b) i det pågældende hul (4) og i hullet på tovejsklingen (5).
Blokér stiften med den særlige "R"-formede split (fi g.15c).
Firevejsklingen benyttes på samme måde som tovejsklingen. Husk, at klingen ikke må benyttes til kløvning af meget hårdt træ eller træ med mange 
knaster, idet belastningen på klingen er større pga. at der er monteret to klinger i stedet for en.

GIV AGT
UNDLAD AT BRUGE FIREVEJSKLINGEN UDEN AT BLOKERE DEN MED DEN MEDLEVEREDE STIFT, DA DET KAN VÆRE 
MEGET FARLIGT FOR OPERATØREN OG MASKINEN.
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5.5 - Lukning af cylinderen ved transport
Før brændekløveren løftes og transporteres, skal cylinderen sænkes, som beskrevet nedenfor.

 Placér et stykke træ på arbejdspladsen (A på fi g.5).
 Betjen begge brændekløverens greb (B på Fig.10), så kniven sænkes helt (1 på fi g.12a)
 Slip højre greb (fi g.11) således, at kniven forbliver i den opnåede position.
 Fjern stifterne til at fastgøre cylinderen (C på fi g.6) og sæt dem ind i hullerne på cylinderens sider (D på fi g.6).
 Slip også venstre greb (A på fi g.6) og skub derefter begge greb opad (B på fi g.12a), indtil de klikker, for at sænke cylinderen (2 på fi g.12a).
 Sæt grebene i neutral position igen, når cylinderen er helt trukket ind, og kniven er løftet fra træstykket (fi g.12b)

Nu kan brændekløveren transporteres.

GIV AGT
BRÆNDEKLØVEREN MÅ IKKE TRANSPORTERES MED CYLINDEREN HÆVET. FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT 
ANSVAR FOR SKADER PÅ PERSONER, DYR ELLER GENSTANDE, SOM SKYLDES, AT BRÆNDEKLØVEREN TRANSPOR-
TERES MED CYLINDEREN HÆVET.

5.6 - Manuel håndtering af brændekløveren
Før brændekløveren håndteres, skal cylinderen (1 på fi g.1) sænkes, og foden skal hæves (B på fi g.4).

Brug det særlige greb på bommens øvre del(13 på fi g.1) for behagelig og sikker håndtering.

 Sæt den ene fod på brændekløverens ramme (fi g.9a) og træk maskinen mod dig (fi g.9b) ved at trække i håndtaget således, at den kan fl yttes på 
behagelig vis.

 Maskinen sættes ned ved at sætte den ene fod på rammen og forsigtigt anbringe maskinen på jorden.

6 - REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
I dette kapitel beskrives samtlige vedligeholdelsesarbejder, der skal gennemføres regelmæssigt på brændekløveren VS S9, og som kan udføres af 
brugeren. Vi anbefaler, at man gennemfører vedligeholdelsen samvittighedsfuldt, for at maskinen kan beholde sine gode egenskaber med hensyn til 
kapacitet, driftssikkerhed og langvarig nytte.
Før ethvert vedligeholdelsesarbejde skal der slukkes for maskinen og stikket skal tages ud.
Enhvert andet indgreb til vedligeholdelse, som ikke er specifi ceret i denne manual, må kun udføres af autoriseret personale, idet der kan 
opstå faresituationer, som operatøren ikke er forberedt på.
Reparationsarbejder eller udskiftning af reservedele må udelukkende udføres af fagligt kompetente personer. Producenten hæfter ikke for 
efterfølgende skader på personer, dyr eller genstande, der opstår som følge af , at denne regel ikke overholdes.

6.1 - Skift af hydraulikolie
Efter 600 arbejdstimer skal der skiftes olie (jf. de anbefalede olietyper, s. 5).
Oliskiftet skal ske på følgende måde:

 Sørg for, at kniven er helt trukket ind.
 Sæt en bakke, der kan indeholde cirka 15 liter olie, under olieudtømningsproppen på undersiden af olietanken (C på fi g.4).
 Skru udtømningsproppen af med en egnet nøgle og lad al olien i tanken løbe ned i bakken.
 Når tanken er helt tom, renses mundingen og proppen med benzin, hvorefter udtømningsproppen skrues helt i bund.

Konsultér tabellen på side 10 for den korrekte mængde olie og gør derefter som følger:
 Træk olieproppen ud (A på fi g.4), fyld tanken med egnet olie (afsnit 2.3 "Anbefalede olier") og kontrollér, at der er den korrekte mængde med må-

lepinden (A på fi g.4).
 Rens olieproppens munding og sæt proppen i igen.
 Tænd brændekløveren og lad kniven foretage nogle vandringer for at slippe eventuelle luftbobler ud af kredsløbet.
 Til sidst bringes kniven i dens udgangsposition, oppe, klar til en ny arbejdscyklus.

ADVARSEL
SPILDOLIEN SKAL DEPONERES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING!
SPILDOLIEN MÅ IKKE SMIDES UD MED HUSHOLDNINGSAFFALDET! SPILDOLIEN SKAL BORTSKAFFES I OVERENSSTEM-
MELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING I LANDET, HVOR MASKINEN ANVENDES.

6.2 - Slibning af spaltkniven
Brændekløverens kniv kan blive sløv efter længere tids brug. Så kan kniven slibes med en fi n fi l.  Eventuelle grater og ujævnheder kan slibes af ved 
samme lejlighed.
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7 - DRIFTSFORSTYRRELSER
I den nedenstående tabel beskrives samtlige forstyrrelser af driften, der kan optræde under brugen af brændekløveren. Der beskrives også, hvordan 
man kan fjerne fejlfunktioner.
Producenten hæfter ikke for mangler, som fører til skader på personer eller genstande, opstået som følge af indgreb fra inkompetent personale.

RESERVEDELE
Udskiftning af maskindele samt ekstraordinær vedligeholdelse af maskinen må udelukkende udføres af fagligt kompetente personer, der er autoriserede 
af forhandleren. Indgreb til istandsættelse eller vedligeholdelse, der ikke udtrykkeligt er anført i den foreliggende brugsanvisning, medfører et øjeblikkeligt 
bortfald af garantien og fritager producenten for ethvert ansvar for følgeskader på personer, dyr eller genstande. Bestil udelukkende reservedele hos 
Deres forhandler. Husk at angive maskinens model, købsdato og serienummer.

PROBLEM

Træstykket spaltes ikke

Kolbestangen løber i ryk eller vibrerer 
stærkt. Olie med skum løber ud af påfyld-
ningsproppen.

Olielækage ved kolbestangen eller ved de 
ydre dele

ANTAGELIG ÅRSAG

Forkert placering af træstykket

Træstykkets mål ligger ikke inden for de 
foreskrevne grænser eller træet er for hårdt 
i forhold til maskinens kapacitet

Kniven skærer ikke

Olielækage 

Det hydrauliske tryk er for lavt.

Olietanken er utæt.

Slidte pakninger.

HJÆLP

Placere træstykket anderledes

Skære træstykket i form eller reducere det.

Slibe kniven, kontrollere dannelsen af grater eller 
ujævnheder, i givet fald slibe dem af.

Efterspore lækagen, idet man anvender et stykke 
papir eller træ. Spørg forhandleren til råds.

Kontrollér oliestanden, fyld olie efter, hvis det er 
nødvendigt. 
Kontrollér, at pumpen ikke indsuger luft.
Kontrollér, at samlingerne ikke er løsnet eller 
slangen er beskadiget i rørsektionen mellem 
tanken og pumpen.
Spørg forhandleren til råds, hvis det bliver nødvendigt.

Kontrolle at udluftningsskruen er fastgjort, før De 
fl ytter på maskinen. 

Spørg forhandleren til råds.

7.1 - Tilbagestilling af el-motorens overhedningssikring
Ved arbejde med el-maskiner medfører en overbelastning, en kraftig spændingsændring eller en fejl i strømforsyningen udløsning af en beskyttelse-
sanordning, der er monteret på motoren og indbygget i afbryderen. Ret henvendelse til det autoriserede servicecenter i tilfælde af udløsning af beskyt-
telsesanordningen. Vent et par minutter og forsøg herefter at tilbagestille hovedafbryderen. Hvis problemet ikke gentager sig, kan maskinen benyttes 
uden vanskeligheder. Hvis sikringen derimod udløses på ny, må der ikke gøres yderligere forsøg på tilbagestilling. Ret henvendelse til det autoriserede 
servicecenter.

SKROTNING OG BORTSKAFFELSE AF MASKINE
Skrotningen af maskinen skal ske med overholdelse alle sikkerhedsforskrifter, der har til formål at hindre kvæstelser, miljøskader samt skader på dyr.

Alle maskinens dele skal skrottes og bortskaffes med overholdelse af kravene i den gældende nationale lovgivning på stedet, hvor skrotningen fi nder sted.

Vær særligt opmærksom i forbindelse med bortskaffelse af hydraulikolie og elektrisk udstyr. Disse typer affald må ikke efterlades i miljøet, idet de er 
yderst miljøbelastende. Disse typer affald skal bortskaffes med overholdelse af kravene i lovgivningen.

Maskiner med elektrisk udstyr må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald men skal indleveres til offentlige indsamlingssteder med henblik 
på genbrug.
Producenten er forpligtet til at sikre genbrug af affaldet (WEEE) ved indgåelse af ordning med godkendte behandlingsvirksomheder.

Bortskaffelse i modstrid med ovenstående forskrifter sanktioneres.

DANSK



12 D22050202 v.4 - UPD 250713

GARANTI
Firmet BELL COMPANY, i det efterfølgende omtalt som BELL, garanterer køberen af enhver ny BELL-maskine, der er købt hos en autoriseret forhandler, 
for et tidsrum på 360 dage (12 måneder) fra købs-dagen eller den første udlejning, at maskinen ikke har nogen materiale- eller forarbejdningsfejl. For 
de reservedele, der er installeret på en brændekløver, der er dækket af denne garanti, er garantien indskrænket til 90 dage (tre måneder) regnet fra 
erstatnings- eller reparationsdatoen for disse dele.
Erstatningen eller de erstatningsdele, der er installeret på den maskine, der er dækket af denne garanti, garanteres i 90 dage regnet fra erstatningen 
eller reparationen. 
Disse dele skal leveres gratis til forbrugeren eller til den BELL-autoriserede forhandler inden for den normale arbejdstid. BELL forbeholder sig ret til at 
efterprøve installationer og enkeltdele, der er reklamerede på grund af materiale- eller forarbejdningsfejl. De udskiftede dele skal opbevares i 12 måneder.
Det er en selvfølge, at BELL ikke er forpligtet til at levere arbejdskraft eller betale transportomkostninger.
BELL hæfter ikke for eventuelle skader, fejl eller omkostninger, der er opstået som følge af reparationer og/eller ændringer ved BELL-maskiner, der 
ikke er udført af en autoriseret repræsentant for fi rmaet BELL, f.eks. benzin- eller dieselmotorer.
Denne garanti gælder ikke for salgsartikler, der allerede har en egen garanti, som f.eks. motorer, hydraulikpumper, transmission og slanger etc..
Denne garanti dækker kun defekter, der er opstået ved normal brug. BELL overtager intet ansvar, hvis BELL-maskinerne ikke fungerer inden for ga-
rantiperioden på grund af følgende fejl:

1) Forkert betjening af maskinen, forsømmelighed, brug af maskinen, der ikke er i overensstemmelse med maskinens funktion, misbrug eller uheld.
2) Mangel på nødvendig vedligeholdelse i overensstemmelse med brugsanvisningen (erstatning af dele som slidte baner, sløve knive, af hydraulikolie, 

motorolie, olie til transmissionssystemet)
3) Brug af dele eller tilbehør, der ikke er produceret, leveret eller anerkendt af fi rmaet BELL.

Firmaet BELL overtager ingen andre garantier end dem, der udtrykkeligt er indeholdt i denne skrivelse.

(Ingen repræsentant eller forhandler er autoriseret til at yde andre garantier for BELL-maskinerne. Varigheden af den lovmæssige garanti, 
inklusive garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, indskrænker sig til den garantiperiode, der er sikret i denne skrivelse)

BELL hæfter under ingen omstændigheder for direkte eller indirekte, specielle eller eventuelle skadesvoldte  tab af udbytte.

Vær venlig at udfylde følgende informationer. De er nyttige for Deres forhandler ved bestilling af reservedele eller ved kundeservice.

MODEL .............................................................................................................................

SERIENUMMER ...............................................................................................................

KØBSDATO ......................................................................................................................
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