
Green Garden
-halkaisukone 27T

KÄYTTÖOHJE



SISÄLTÖ

Halkaisukoneen tärkeimmät osat...........................................................2
Turvallisuusohjeita.................................................................................3
Työskentely ja kuljetus..........................................................................5
Kokoaminen...........................................................................................8
Räjäytyskuva........................................................................................12
Osaluettelo englanniksi........................................................................13
Huolto..................................................................................................14
Halkaisukoneen käyttö........................................................................14
Tekniset tiedot......................................................................................14
Moottorin käynnistys...........................................................................15
Takuuehdot...........................................................................................16

TÄRKEIMMÄT OSAT

1. Aisakytkin 2”
2. Hydraulipumppu
3. Hydrauliset ohjausvivut
4. Halkaisuterä
5. Ohjaushaarukka
6. Runko 6”
7. Moottori
8. Pyörät
9. Hydrauliöljypumppu
10. Tukijalka
11. Turvaketjut



TURVALLISUUSOHJEITA (SÄILYTÄ OHJE KONEEN MUKANA)

OPETTELE TUNTEMAAN HALKAISUKONE
Green Garden -halkaisukone on turvallinen ja luotettava työkone, kun sitä käytetään oikein, käyttö-,
huolto- ja turvallisuusohjeita noudattaen. Ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja,
pysyvän vammautumisen tai jopa kuoleman sekä vakavia laite- ja omaisuusvaurioita. Varmista
laitteen turvallinen käyttö tutustumalla halkaisukoneen käyttöohjeisiin ja turvallisiin
toimintatapoihin, niin että ymmärrät ne. Opettele tuntemaan laitteen käyttö, rajoitukset ja siihen
liittyvät erityiset vaarat.

HUUMEET, ALKOHOLI JA LÄÄKKEET
Älä käytä halkaisukonetta huumeiden, alkoholin tai sellaisten lääkkeiden vaikutuksen alaisena,
jotka voivat vaikuttaa kykyysi käyttää konetta.

VÄLTÄ VAARALLISIA OLOSUHTEITA
Aset halkaisukone vakaalle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle, jossa on runsaasti tilaa käsittelyä
varten, ja auta operaattoria pysymään valppaana. Pulttaa halkaisukone työskentelypintaan, jos se
pyrkii liukumaan tai luisumaan. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäsiisti
ympäristö aiheuttaa helposti loukkaantumisvaaran. Älä käytä halkaisukonetta märissä tai kosteissa
oloissa äläkä jätä sitä sateeseen suojaamatta. Älä käytä sitä paikassa, jossa maalin tai liuotteiden
höyryt tai helposti syttyvät nesteet voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

TARKISTA HALKAISUKONE
Tarkista halkaisukone ennen käynnistystä. Pidä suojukset paikallaan ja työkunnossa. Ota tavaksi
tarkistaa, että työkalut ja muu irtain on poistettu työskentelyalueelta ennen koneen käynnistystä.
Vaihda vaurioituneet osat uusiin ennen käyttöä.

PUKEUDU ASIANMUKAISESTI
Älä käytä liian löysää vaatetusta, käsineitä, solmiota tai koruja (sormuksia, rannekelloja). Ne voivat
jäädä kiinni liikkuviin osiin. Työskennellessä suositellaan käytettävän sähköä johtamattomia
käsineitä ja liukumattomia jalkineita. Kiinnitä ja suojaa pitkät hiukset, niin etteivät ne joudu
koneeseen.

SUOJAA SILMÄT JA KASVOT
Käytä aina suojalaseja. Halkaisukoneesta voi lentää vieraita esineitä silmiin ja seurauksena voi
olla pysyvä silmävamma.. Tavallisten silmälasien linssit suojaavat vain iskuilta, ne eivät vastaa
suojalaseja.

PIDÄ ULKOPUOLISET JA LAPSET ETÄÄLLÄ
Halkaisukonetta saa käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Muiden ihmisten on pysyttävä turvallisella
etäisyydellä työskentelyalueesta, etenkin silloin kun halkaisukone on käytössä. Älä koskaan pyydä
muita ihmisiä auttamaan kiinni jääneen pölkyn vapauttamisessa.

TARKISTA PÖLKYT
Varmista, ettei halkaistavissa pölkyissä ole nauloja tai muita vieraita esineitä. Pölkkyjen päiden on
oltava suorat. Oksat on leikattava rungon tasolle.

ÄLÄ KURKOTTELE
Pidä aina jalat maassa ja säilytä tasapaino. Älä koskaan nouse halkaisukoneen päälle. Jos kone
keikahtaa tai jos kosket vahingossa leikkausterään, voi seurauksena olla vakava henkilövamma. Älä
varastoi mitään koneen yläpuolelle tai lähelle, ettei kukaan nouse koneen päälle ylettyäkseen
esineisiin.



VÄLTÄ ODOTTAMATTOMAN ONNETTOMUUDEN AIHEUTTAMAT VAMMAT
Kiinnitä aina huomiota pölkyn työntimen liikkeeseen. Älä yritä kuormata pölkkyä, ennen kuin
pölkyn työnnin on pysähtynyt. Pidä kädet etäällä kaikista liikkuvista osista.

SUOJAA KÄTESI
Älä pane käsiäsi pölkyissä oleviin halkeamiin ja säröihin. Ne saattavat sulkeutua yllättäen ja
murskata tai katkaista kätesi. Älä yritä irrottaa kiinni jääneitä pölkkyjä käsin.

ÄLÄ PAKOTA KONETTA
Se toimii paremmin ja turvallisemmin suunnitellulla nopeudella. Älä koskaan yritä halkaista
suurempia pölkkyjä kuin teknisten tietojen taulukossa on määritelty. Se voi aiheuttaa vaaratilanteen
ja vahingoittaa konetta. Älä käytä halkaisukonetta muuhun kuin sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen.

ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ KONETTA KÄYMÄÄN ILMAN VALVONTAA
Älä jätä konetta ilman valvontaa, ennen kuin se on täysin pysähtynyt.

SUOJELE YMPÄRISTÖÄ
Vie käytetty öljy valtuutettuun keräyspisteeseen tai noudata paikallisia ohjeita. Älä hävitä öljyä
viemäriin, maahan tai vesistöön.

PIDÄ HYVÄÄ HUOLTA HALKAISUKONEESTASI
Pidä halkaisukone puhtaana, jotta se toimisi hyvin ja turvallisesti.

ÄLÄ PÄÄSTÄ LAPSIA TYÖALUEELLE
Säilytä halkaisukonetta niin, etteivät lapset ja muut ulkopuoliset henkilöt pääse sen lähelle.





VAAKA-ASENNOSSA TYÖSKENTELY

Varmista, että molemmat tukijalat
ovat lukitut maata vasten.

PYSTYASENNOSSA TYÖSKENTELY

Vedä lukitussalpa auki ja nosta runkoa ja
 hydraulisylinteriä samanaikaisesti ylöspäin.

Nostoon tarvitaan kaksi henkilöä.



KULJETUSASENTO

• Avaa ja poista halkaisuterän lukituslaite
• Siirrä hydraulisylinteri halkaisuterineen taaksepäin
• Lukitse sylinteri halkaisuteräpöydässä ja rungossa oleviin reikiin sokkatapein.
• Varmista, että taaempi tukijalka on ylösnostettuna ja lukittuna runkoa vasten.
• Lukitse aisakytkin hinaavan ajoneuvon vetokoukkuun
• Kiinnitä varmistusketjut hinaavaan ajoneuvoon
• Suurin sallittu nopeus hinattaessa 50km/h



HALKAISUKONEEN KOKOAMINEN

Vaihe 1
Kiinnitä pyörät öljysäiliön akseliin käyttäen hammastettua mutteria M24x2 (hammastus ulospäin) ja
sokkatappia 4x36mm. Kiinita akselin keskiökuvut varovasti esim. kumivasaralla napauttaen.
Kiinnitä moottorin kiinnitysjalusta öljysäiliöön > 4 kpl kuusioruuvi M10x40 + lukkomutterit M10.

Vaihe 2
Kiinnitä tukijalka vetoaisaan
kuusioruuvilla M10x75mm
+ lukkomutterilla M10,
sokalla + sokkatapilla.

Vaihe 3
Kiinnitä vetoaisa öljysäiliöön
2 x kuusioruuvi M12x80mm
+ lukkomuttereilla M12.



Vaihe 4
Kiinnitä takimmainen
tukijalka vetoaisaan
kuusioruuvilla M10x75mm
+ lukkomutterilla M10,
sokalla + sokkatapilla.

Vaihe 5
Kiinnitä runko
hydraulipumppuineen
vetoaisaan sokkatapilla.
Asennukseen tarvitaan
kaksi henkilöä.



Vaihe 6
Irroita hydraulipumppu kuljetuslukituksesta.
Irroita pumpun lukitusmekanismi
kiinnitysistukasta.
Siirrä pumppu taaksepäin
kiinnitysistukkaan ja kiinnitä.
lukitusmekanismilla.

Asenna hydrauliikan
ohjausyksikkö paikoilleen
hydraulipumpun päälle
kiertämällä myötäpäivään.

Vaihe 7
Asenna moottori jalustalleen
> 4 x kuusioruuvi M8x55mm
+ aluslevyillä
+ lukkoaluslevyillä
+ lukkomuttereilla M8



Vaihe 8
Asenna
hydrauliletkut
paikoilleen
merkintöjen
mukaisesti.

Vaihe 9
Asenna kaksiosainen ohjaushaarukka paikoilleen käyttäen kuusioruuvi M8x16mm + aluslevy +
lukkomutteri M10.
Asenna lokasuojat paikoilleen > kuusioruuvi M10x25mm + aluslevy + lukkomutteri M10.



Räjäytyskuva



Osaluettelo



HUOLTO

Ennen huoltotoimenpiteitä
1. Moottori sammutettuna
2. Liikuta hydraulisia ohjausvipuja edestakaisin vapauttaaksesi hydraulinen paine

Tehtävät ennen jokaista käyttöä
• Paineletkut ja hydraululiitokset
• Tarkista mahdolliset kulumat ja vuodot, korvaa vaurioituneet osat uusilla ennen käyttöä.
• Tarkista kiinnitykset löystyneiden pulttien varalta.
• Lisää voiteluainetta rungon ja halkaisuteräpöydän väliin.
• Puhdista kaikki halkaisujätteet ja irtolika laitteesta.

HALKAISUKONEEN KÄYTTÖ

• Aseta halkaistava kappale rungon päälle, ohjauskourien väliin
ja tue toinen pää päätylevyä vasten.

• Paina molempia käsiä käyttäen molemmat ohjauskahvat
ETEENPÄIN päätylevyn suuntaan halkaisua vaten.

• Paina molempia käsiä käyttäen molemmat ohjauskahvat vastakkaiseen suuntaan
TAAKSE PÄIN palauttaaksesi halkaisuterän alkuasentoon.

• Puhdista laite puun osista ja roskista

TEKNISET TIEDOT
• enimmäispaine 3.500psi / 240bar
• enimmäisvirtaus 15gpm / 1,1 l/sek
• hydrauliöljyn tilavuus 20 litraa
• hydrauliöljyn tyyppi 10wt AW32, ASLE H-150 tai ISO32
• hydraulisylinterin halkaisija 4,5”
• hydraylisylinterin iskun pituus 1.050mm
• halkaistavan puun enimmäispaksuus 500mm
• aisakytkin 2”
• enimmäisnopeus hinattaessa 50km/h



Moottorin käynnistys

1. Tarkista että sammutuskytkin on asennossa ON

2. Avaa polttoainehana - alempi vipu - täysin oikealle
3. Säädä rikastimen säädin - ylempi vipu - täysin vasemmalle
4. Käännä käsikäyttöinen kaasuvipu täydelle kaasulle
5. Käynnistä moottori
6. Käännä rikastin vähitellen pois päältä moottorin lämmetessä



TAKUUEHDOT

• Takuu alkaa siitä päivästä, jolloin tuote on toimitettu käyttäjälle.
• Takuuaika on yksityiskäytössä 24 kk, ammattikäytössä 12 kk.
• Takuuvaatimukset on esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutetulle huoltokorjaamolle heti vian

ilmestyttyä. Mikäli kyseessä on aine- tai valmistusvika, osa vaihdetaan veloituksetta.
• Korjauksen yhteydessä suoritettavat pesut, puhdistukset selä lisättävät öljyt ja poltoaine

eivät sisälly takuutyöhön. Näistä kustannuksista vastaa asiakas.
• Takuu raukeaa, jos tuotteessa on käytetty muita kuin hyväksyttyjä varaosia. Takuu ei koske

vaurioita, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä, virheellisestä
tai laiminlyödystä huollosta.

MAAHANTUOJA
FALMEK OY
Piisitie 3
24910 HALIKKO AS.
+358 2 733 1022
www.falmek.fi


