
» Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. 
Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

» Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. 
Spara instruktionerna för senare behov.

» Read the instruction manual carefully before using the appliance and follow all given instructions. 
Save the instructions for further reference.

 

Käyttöohje

Pikahalkomakone 7 ton / 
Snabb vedklyv 7 ton / Kinetic Log Splitter 7 ton

BM11056 

Maahantuoja : Tamforce Group, Finland



JOHDANTO

Onnittelut tuotteen valinnasta! Toivomme ostamasi laitteen olevan suureksi avuksi työssäsi. Muista 
lukea käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa varmistaaksesi turvallisen käytön. 
Epäselvissä tilanteissa tai ongelmien ilmetessä ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Toivotamme sinulle turvallista ja miellyttävää työskentelyä laitteen kanssa!

TURVAOHJEET

  LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA HUOMIOI TURVAOHJEET JA VAROITUKSET. 
  KÄYTÄ LAITETTA OIKEIN JA HUOLELLISESTI SILLE SUUNNITELTUUN 
  KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA
  VAKAVIIN HENKILÖ- JA / TAI OMAISUUSVAHINKOIHIN. PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLELLA 
  MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

AINOASTAAN VALTUUTETTU SÄHKÖASENTAJA SAA TEHDÄ SÄHKÖASENNUKSET 
LAITTEELLE.

PIDÄ TYÖSKENTELYTILA SIISTINÄ.
Sekaiset työtilat saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.

ÄLÄ TYÖSKENTELE VAARALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ.
Suojaa sähkölaitteet sateelta. Älä käytä sähkölaitteita kosteissa tai märissä tiloissa. Huolehdi kunnollisesta 
työvalaistuksesta. Älä käytä sähkölaitteita, mikäli lähistöllä on tulenarkoja nesteitä, kaasuja, jauheita tai pölyä.

SUOJAUDU SÄHKÖISKUILTA.
Varmista aina, että käytettävän verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä ilmoitettuja arvoja. Vältä 
kosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten esimerkiksi putkiin, lämpöpattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.

ÄLÄ PÄÄSTÄ LAPSIA LAITTEEN LÄHELLE.
Huolehdi, että muutkin ulkopuoliset pysyttelevät riittävän etäällä laitteesta ja sen sähköjohdosta.

SÄILYTÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ OLEVIA SÄHKÖLAITTEITA OIKEIN.
Kun laite ei ole käytössä, varastoi se kuivaan ja korkealla sijaitsevaan tai lukittavaan säilytyspaikkaan – pois lasten 
ulottuvilta.

ÄLÄ YLIKUORMITA LAITETTA.
Se suoriutuu parhaiten ja turvallisimmin tehtävästä sille tarkoitetulla nopeudella.

KÄYTÄ OIKEANLAISTA LAITETTA.
Älä yritä väkisin tehdä liian pienellä koneella sellaista työtä, johon sitä ei ole tarkoitettu ja johon 
tarvittaisiin tehokkaampaa konetta.

KÄYTÄ ASIANMUKAISTA VAATETUSTA.
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja, jotka saattavat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Ulkona työskenneltäessä on 
suositeltavaa käyttää kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita. Suojaa pitkät hiukset esim. hiusverkolla.

KÄYTÄ AINA SUOJALASEJA JA KUULOSUOJAIMIA.
Myös hengityssuojainta tulee käyttää, mikäli työssä syntyy pölyä.

PIDÄ SUOJUKSET PAIKOILLAAN JA HYVÄSSÄ KÄYTTÖKUNNOSSA.
Mikäli laitteessa on suojuksia tai turvalaitteita, älä käytä laitetta ilman niitä.

KÄYTÄ JOHTOA VAIN SIIHEN, MIHIN SE ON TARKOITETTU.
Älä kanna laitetta johdosta äläkä kytke laitetta irti verkkovirrasta johdosta kiskaisemalla.
Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.



HUOLLA TYÖKALUT JA LAITTEET KUNNOLLA.
Työkalut kannattaa pitää aina teroitettuina ja puhtaina, jolloin työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin. Huolla ja 
vaihda osat ohjeiden mukaan. Tarkista sähköjohto säännöllisesti ja korjauta tai vaihdata vioittunut johto valtuutetussa 
huoltoliikkeessä. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa. Pidä laitteen kahvat kuivina ja puhtaina ja 
huolehdi, etteivät ne ole öljyisiä tai rasvaisia.

IRROTA JOHTO PISTORASIASTA ASENNUS-, HUOLTO- TAI SÄÄTÖTOIMENPITEIDEN JA OSIEN VAIHDON AJAKSI 
SEKÄ AINA KUN LAITETTA EI KÄYTETÄ.

HUOLEHDI, ETTEI LAITE KÄYNNISTY VAHINGOSSA.
Älä pidä sormea katkaisimella kuljettaessasi sähköverkkoon kytkettyä laitetta. Varmista, että laitteen virtakytkin on pois 
päältä kun työnnät pistokkeen pistorasiaan.

LAITETTA KÄYTETTÄESSÄ ULKONA ON KÄYTETTÄVÄ MYÖS ULKOKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJA 
JATKOJOHTOJA, JOISTA LÖYTYY ASIANMUKAISET MERKINNÄT.

OLE AINA TARKKANA JA KESKITY TYÖHÖN.
Laitetta käytettäessä on noudatettava aina erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Laitetta ei saa koskaan käyttää 
väsyneenä, sairaana tai alkoholin, lääkkeiden, huumeiden tai muiden havainto- ja reaktiokykyyn vaikuttavien aineiden 
vaikutuksen alaisena.

TARKISTA LAITTEEN OSAT VAURIOIDEN VARALTA.
Mikäli huomaat laitteessa, sen suojuksissa tai muissa osissa vaurioita, älä käytä sitä ennen kuin olet tarkastuttanut sen 
valtuutetussa huoltoliikkeessä. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat virheettömästi ja liikkuvat esteettä sekä ovat muutenkin 
kunnossa. Tarkista kaikkien osien kiinnitys ja kaikki muu mikä saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan. Vaurioituneet osat on 
korjautettava tai vaihdatettava asianmukaisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä.Vialliset kytkimet tulee vaihdattaa 
valtuutetussa huolto-liikkeessä. Laitetta ei saa käyttää, mikäli virtakytkin ei toimi.

KORJAUKSIA SAA SUORITTAA AINOASTAAN VALTUUTETTU HUOLTOLIIKE, MUUTOIN LAITTEEN KÄYTTÄJÄ ON 
LOUKKAANTUMISVAARASSA.

ERITYISTURVAOHJEET

SUOJAUDU SÄHKÖISKUILTA.
Tarkasta, että sähköpiiri on asianmukaisesti suojattu ja että se vastaa moottorin tehoa, jännitettä ja taajuutta. Tarkasta 
piirin asianmukainen maakytkentä ja säädettävä erotuskytkin vastasuuntaan. 
Älä kosketa pistokkeen metallikärkiä, kun kytket tai irrotat halkaisukoneen pistoketta. Älä koskaan avaa moottorin 
painikekoteloa. Jos se on tarpeen, ota yhteys valtuu-tettuun sähköasentajaan.

TARKISTA HALKAISTAVAT PÖLKYT.
Varmista, että halkaistavassa pölkyssä ei ole nauloja tai muita vieraita esineitä. Pölkyn päiden tulee olla sahattu suoraksi. 
Oksat pitää sahata rungon pinnan tasolle.

ÄLÄ YLIKUORMITA LAITETTA.
Halkaisija toimii paremmin ja turvallisemmin nimelliskuormalla Älä yritä koskaan halkaista suurempia pölkkyjä, kuin mitä 
on ilmoitettu. Se voi olla vaarallista ja saattaa vaurioittaa konetta. Älä käytä puunhalkaisukonetta tehtäviin, joihin sitä ei ole 
tarkoitettu.
ÄLÄ KURKOTTELE.
Älä koskaan seiso puunhalkaisukoneen päällä. Tapaturman vaara on ilmeinen, jos kone kaatuu tai leikkausterän kosketus 
on virheellinen. Älä säilytä tavaroita puunhalkaisukoneen päällä tai sen lähellä, koska tällöin joku voi nousta koneen päälle 
ulottuakseen niihin.

EHKÄISE ODOTTAMATTOMIEN ONNETTOMUUKSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT.
Kiinnitä aina täysi huomiosi pölkyn työntäjän liikkeeseen. Älä yritä asettaa pölkkyä koneeseen, ennen kuin pölkyn työntäjä 
on pysähtynyt. Älä yritä irrottaa juuttunutta pölkkyä käsin. Älä lähde halkaisukoneelta ennen kuin se on täysin pysähtynyt.

SUOJELE YMPÄRISTÖÄ.
Vie käytetty öljy valtuutettuun keräyspisteeseen tai noudata sen hävittämisessä laitteen käyttömaan 
ympäristönsuojelumääräyksiä. Älä kaada öljyä viemäriin, maaperään tai veteen.

HUOMIO: Käyttäjän on ymmärrettävä, että ohjekirjan varoitukset, neuvot ja ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia 
tilanteita. Konetta on käytettävä varoen.



TEKNISET TIEDOT

Tuote Norrköping Pikahalkomakone
Teho 1500W 230V 50Hz
Halkaisuvoima Max. 7 tonnia
Halkaisupituus Max. 500mm
Puun halkaisija Max. 300mm
Suojausluokka IP44
Nettopaino 58.5kg
Bruttopaino 62.5kg
Mitat 1280 x 300 x 620mm

KÄYTTÖ

1. Siirrä kone työskentelyalueelle, tasaiselle ja kuivalle maalle. Huomaa, että kone tärisee käytettäessä. Varmista
riittävä vakaus kiinnittämällä etujalka maahan.

2. Kahvan 2 on oltava alkuasennossa. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat normaalisti. Jätä epänormaalisti
toimivien osien vianmääritys ammattilaiselle.

3. Varmista, että hätä/seis-nappi on yläasennossa.

4. Paina vihreää käynnistyspainiketta

5. Aseta pölkky työtasolle pituussuunnassa niin,
että toinen pää on terää vasten.
Huomio! Huomaa pölkyn asettelu.
(Katso kuva) --->

Hätä / Seis
-painike

ON/OFF-painikkeet

Moottori

Kahva 1Kahva 2
Halkaisuosa

Halkaisuterä

Etujalka

Suojaverkko



KÄYTTÖ (JATKUU)

4. Käytä kahvaa 1 yhdellä kädelläsi kuvan mukaisesti. Käytä kahvaa 2 toisella kädelläsi kuvan mukaisesti.
Halkaisuosa työntyy ulos ja halkaisee puun. Jousi vetää halkaisuosan takaisin alkuasentoonsa, jotta seuraava
pölkky voidaan asettaa koneeseen.
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5. Siirrä halkaistu puu pois työskentelyalueelta ja jatka työskentelyä edellä mainitulla tavalla.

HUOLTO JA YLLÄPITO

1. Puhdista kone ennen kuin asetat sen säilöön kuivaan ja turvalliseen tilaan.
Huomaa: pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa koneen lähettyviltä.

2. ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA TARKISTA LAITTEEN OSAT VAURIOIDEN VARALTA.
Mikäli huomaat laitteessa, sen suojuksissa tai muissa osissa vaurioita, älä käytä sitä ennen kuin olet
tarkastuttanut sen valtuutetussa huoltoliikkeessä. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat virheettömästi ja liikkuvat
esteettä sekä ovat muutenkin kunnossa. Tarkista kaikkien osien kiinnitys ja kaikki muu mikä saattaa vaikuttaa
laitteen toimintaan. Vaurioituneet osat on korjautettava tai vaihdatettava asianmukaisesti valtuutetussa
huoltoliikkeessä.Vialliset kytkimet tulee vaihdattaa valtuutetussa huolto-liikkeessä. Laitetta ei saa käyttää, mikäli
virtakytkin ei toimi.

3. Voitele palkin (75) pinta, telineen (39) hammastetut osat ja telineen rattaat (85) säännöllisesti. Voitele muut osat
kevyesti öljyllä välttääksesi ruostumisen.



OSALUETTELO



OSALUETTELO





INLEDNING

Grattis till ditt val av produkt! Vi hoppas att utrustningen som du köpte kommer att vara till stor hjälp i ditt 
arbete. Kom ihåg att läsa bruksanvisningen innan du tar utrustningen i bruk för att vara säker på att du 
använder den rätt.Kontakta din återförsäljare om du är osäker eller om problem uppstår. Vi önskar dig ett 
säkert och bekvämt arbete med utrustningen!

SÄKERHETSANVISNINGAR

  LÄS IGENOM DESSA ANVISNINGAR NOGA OCH UPPMÄRKSAMMA SÄKERHETSANVISNINGAR- 
   NA OCH VARNINGARNA. VAR NOGA MED ATT ANVÄNDA UTRUSTNINGEN PÅ RÄTT SÄTT OCH 

  FÖR DET ÄNDAMÅL SOM DEN ÄR UTFORMAD FÖR. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA ANVISNIN
  GARNA KAN LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR PÅ PERSONER OCH/ELLER EGENDOM. SPARA 
  DESSA ANVISNINGAR FÖR SENARE BEHOV.

ENDAST EN AUKTORISERAD ELINSTALLATÖR FÅR GÖRA ELEKTRISKA INSTALLATIONER PÅ ENHETEN.

HÅLL ARBETSOMRÅDET RENT.
En rörig arbetsplats inbjuder till olyckor.

ARBETA INTE I EN FARLIG MILJÖ.
Skydda elektrisk utrustning från regn. Använd inte elektrisk utrustning på fuktiga eller våta platser. Håll arbetsområdet väl 
upplyst. Använd inte elektrisk utrustning i närheten av lättantändliga vätskor, gaser, pulver eller damm.

SKYDDA MOT ELCHOCKER.
Kontrollera alltid att spänningen och frekvensen som används motsvarar de värden som anges på utrustningens märks-
kylt. Undvik kroppskontakt med jordade ytor såsom rörledningar av metall, värmeelement, spisar, kylskåp, etc.

LÅT INTE BARN KOMMA I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN.
Håll utomstående på tillräckligt långt avstånd från utrustningen och dess ledningar.

FÖRVARA ELEKTRISK UTRUSNING SOM INTE ANVÄNDS PÅ RÄTT SÄTT.
Oanvänd utrustning ska förvaras i ett torrt, högt placerat eller låst utrymme utom räckhåll för barn.

ÖVERBELASTA INTE UTRUSTNINGEN.
Den utför arbetet bättre och säkrare vid den hastighet för vilken den är avsedd för.

ANVÄND RÄTT TYP AV UTRUSTNING.
Tvinga inte ett litet verktyg att utföra ett arbete som kräver ett kraftigare verktyg.

ANVÄND LÄMPLIG KLÄDSEL.
Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i utrustningens rörliga delar. Användning av gummihandskar 
och halksäkra skodon vid utomhusarbete rekommenderas. Skydda långa hår med t.ex. hårnät.

ANVÄND ALLTID SKYDDSGLASÖGON OCH HÖRSELSKYDD.
Man bör även använda andningsskydd om arbetet alstrar damm.

HÅLL ALLA SKYDD PÅ PLATS I GOTT SKICK.
Om utrustningen har skydd eller säkerhetsanordningar får du inte använda den utan dessa.

ANVÄND ENDAST SLADDEN TILL DET SOM DEN ÄR ÄMNAD FÖR.
Bär aldrig utrustningen i sladden eller ryck i den för att dra stickkontakten ur vägguttaget. Håll sladden på avstånd från 
värme, olja och vassa kanter.



UNDERHÅLL VERKTYG OCH UTRUSTNING PÅ RÄTT SÄTT.
Håll skärverktyg vassa och rena för snabbare och säkrare arbete. Följ anvisningarna för underhåll och byte av tillbehör. 
Kontrollera nätsladden regelbundet, och låt ett auktoriserat servicecenter reparera en skadad sladd. Kontrollera även 
förlängningssladden regelbundet och byt vid behov. Håll utrustningens handtag torra, rena och fria från olja och smörjfett.

TA BORT NÄTSLADDEN FRÅN ELUTTAGET NÄR DU UTFÖR INSTALLATION, UNDERHÅLL, JUSTERING OCH BY-
TER DELAR OCH ALLTID NÄR UTRUSTNINGEN INTE ANVÄNDAS.

UNDVIK OAVSIKTLIG UPPSTART.

frånslagen när du ansluter utrustningen till eluttaget.

NÄR DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN UTOMHUS, MÅSTE DU ÄVEN ANVÄNDA FÖRLÄNGNINGSSLADDAR SOM 
ÄR ÄMNADE FÖR UTOMHUSBRUK OCH SOM HAR ÄNDAMÅLSENLIGA MARKERINGAR.

VAR ALLTID UPPMÄRKSAM OCH FOKUSERA DIG PÅ ARBETET.
Du måste alltid vara försiktig när du använder utrustningen. Använd inte utrustningen när du är trött, sjuk eller påverkad av 
alkohol, droger, mediciner eller liknande som kan påverka din förmåga att använda utrustningen på ett säkert sätt.

KONTROLLERA ATT UTRUSTNINGENS DELAR INTE ÄR SKADADE.
Vid eventuella skador på utrustningen, dess skydd eller andra delar får utrustningen inte användas innan den reparerats 
av ett auktoriserat servicecenter. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och rör sig utan hinder. Kontrollera alla 
infästningar och allt annat som kan påverka utrustningens funktion. Skadade delar måste repareras eller bytas av en 
auktoriserat serviceverkstad. Defekta brytare måste bytas av en auktoriserad serviceverkstad. Utrustningen får inte 
användas om strömbrytaren inte fungerar.

REPARATIONER FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN AUKTORISERAD SERVICEVERKSTAD, EFTERSOM DET ANNARS 
FINNS EN AVSEVÄRDA RISK FÖR ATT ANVÄNDAREN SKADAS.

SPECIFIKA SÄKERHETSANVISNINGAR

SKYDDA DIG MOT ELEKTRISKA STÖTAR.
Kontrollera att elkretsen skyddas på ett ändamålsenligt sätt och att den motsvarar motorns effekt, spänning och frekvens. 
Kontrollera att kretsen har korrekt jordning och att den justerbara separationsbrytaren är i motsatt riktning.
Vidrör inte stickkontaktens metallstift, när du sticker in eller drar ut vedklyvens stickkontakt. Öppna inte motorns knapphus. 
Kontakta en auktoriserad elektriker vid behov.

KONTROLLERA STOCKARNA SOM SKA KLYVAS.

måste ha sågats rakt. Grenarna måste sågas av på samma nivå som stockens yta.

ÖVERBELASTA INTE UTRUSTNINGEN.
Klyven fungerar bättre och säkrare med nominell belastning. Försök inte klyva större stockar än vad den är ämnad för. Det 
kan vara farligt och kan skada maskinen. Använd inte vedklyven till uppgifter som den inte är avsedd för.
LUTA DIG INTE ÖVER VEDKLYVEN.
Stå aldrig på vedklyven. Risken för olycka är uppenbar om utrustningen välter eller man kommer i kontakt med skärbladet. 
Förvara inga föremål på vedklyven eller i dess närhet eftersom någon kan stiga upp på klyven och sträcka sig in i den.

FÖREBYGG OFÖRUTSEDDA OLYCKOR.
Håll alltid din fulla uppmärksamhet på stockmatarens rörelser. Lägg inte stocken på plats i klyven innan stockmataren 
stannat helt. Lösgör inte stockar som fastnat för hand. Lämna inte vedklyven innan den stannat helt.

SKYDDA MILJÖN.
Ta spillolja till en auktoriserad uppsamlingsplats eller följ de miljömässiga bestämmelserna i användarlandet för bortskaf-
fande. Häll inte oljan i avloppet, på marken eller i vattendrag.

OBS: Användaren måste förstå att varningar, råd och instruktioner i bruksanvisningen inte täcker alla möjliga situationer. 
Maskinen måste användas med försiktighet.



TEKNISKA DATA

Produkt Norrköping snabbvedklyv
Effekt 1500 W 230 V 50 Hz
Klyvkraft Max. 7 ton
Klyvlängd Max. 500 mm
Trädets diameter Max. 300 mm
Skyddsklass IP 44
Nettovikt 58,5 kg
Bruttovikt 62,5 kg
Dimensioner 1280 x 300 x 620 mm

ANVÄNDNING

1. Flytta maskinen till en jämn och torr plats på arbetsområdet. Observera att maskinen vibrerar när den används.
Säkerställ tillräcklig stabilitet genom att fästa det främre benet i marken.

2. Handtag 2 måste vara i startposition. Kontrollera att rörliga delar fungerar normalt. Lämna delar som inte fungerar
normalt till en expert.

3. Se till att nöd-/stopp-knappen är i uppåtläge.

4. Tryck på den gröna startknappen

5. Sätt stocken i längdriktning på arbetsytan så att
den andra änden placeras mot bladet.
Obs! Beakta stockens placering.
(Se illustration)--->

Nöd-/Stopp
-knapp

ON/OFF
-knappar

Motor

Handtag 1 Handtag 2

Klyvningsdel

Klyvblad

Framben



ANVÄNDNING (FORTSÄTTER)

4. Använd handtag 1 med din hand som bilden visar. Använd handtag 2 med din andra hand som bilden visar.
Klyvdelen skjuts ut och klyver stocken. Fjädern drar tillbaka klyvdelen till sin ursprungliga position så att nästa
stock kan placeras i maskinen.

5. Flytta den kluvna stocken från arbetsområdet och fortsätt arbeta enligt beskrivningen ovan.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

1. Rengör maskinen innan den placeras på ett torrt och säkert ställe.
Obs.: Håll barn och utomstående personer borta från maskinen.

2. INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN BÖR DU ALLTID KONTROLLERA OM DET FINNS SKADOR PÅ DESS
DELAR.
Vid eventuella skador på utrustningen, dess skydd eller andra delar får utrustningen inte användas innan den
reparerats av ett auktoriserat servicecenter. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och rör sig utan hinder.
Kontrollera alla infästningar och allt annat som kan påverka utrustningens funktion. Skadade delar måste
repareras eller bytas av en auktoriserat serviceverkstad. Defekta brytare måste bytas av en auktoriserad
serviceverkstad. Utrustningen får inte användas om strömbrytaren inte fungerar.

3. Smörj regelbundet balkens (75) yta, de tandade delarna på ställningen (39) och ställningens vagnar (85). Smörj de
andra delarna lätt med olja för att undvika korrosion.

1
2




