PRO VAŠI BEZPEČNOST PŘED
UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU PŘEČTĚTE
POZORNĚ CELÝ NÁVOD!!
PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ PRED
UVEDENÍM STROJE DO PREVÁDZKY PREČÍTAJTE
POZORNE CELÝ NÁVOD!!

ČÍSLO MODELU:

LS7T52

Číslo modelu i sériové číslo naleznete na hlavní visačce.
Obě čísla uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.
Číslo modelu aj sériové číslo nájdete na hlavnú visačke.
Obe čísla uschovajte na bezpečné miesto pre neskoršie použitie.
Také tento návod uschovejte.
Aj tento návod uschovajte.

NÁVOD K POUŽITÍ ŠTÍPAČKY NA DŘEVO

CZ/SK
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BEZPEČNOSTNÌ VAROVÁNÌ A VÝSTRAHA
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A INSTRUKCE

SYMBOLY

● SEZNÁMENÍ SE STROJEM
Přečtěte vlastní návod a samolepky či visačky na štípačce. Poznejte
správné používání a limity stroje stejně jako specifická rizika.
● DROGY, ALKOHOL A LÉKY
Nemanipulujte se strojem a nezapínejte jej pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků které ovlivňují schopnost správně stroj používat.
● PŘEDCHÁZENÍ NEBEZPEČNÝM SITUACÍM
Položte stroj na stabilní podložku, kde je dostatek prostoru pro manipulaci.
Upevněte stroj do pracovní polohy jestliže má tendenci sklouzávat nebo
se vychylovat.
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Nepořádek na pracovišti může vést ke zraněním.
Nepoužívejte stroj v mokrém nebo vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.
Nepoužívejte stroj v prostředí kde se vyskytují výpary z barev, ředidel
a hořlavých kapalin.
● ZKONTROLUJTE VAŠI ŠTÍPAČKU DŘEVA
Stroj před uvedením do provozu zkontrolujte. Udržujte dohled v okolí, při
zapínání přístroje.
Před zapnutím zkontrolujte okolí a odstraňte z něj všechny zbylé díly
a nástroje.
● VHODNÉ OBLEČENÍ
Nenoste volné oblečení, rukavice, řetízky nebo šperky (prsteny,
náramkové hodinky). Mohou se zachytit o pohyblivé části stroje. Při práci
používejte elektricky nevodivé rukavice obuv s protiskluzovou podrážkou.
Používejte také vlasovou síťku na dlouhé vlasy, předcházíte tím
zachycení vlasů do stroje.
● CHRAŇTE SVÉ OČI A TVÁŘ
Od stroje mohou odlétávat třísky a jiné cizí předměty, které mohou způsobit trvalé poškození očí. Vždy používejte bezpečnostní brýle.
Obyčejné brýle nejsou bezpečné.
Nepokládejte stroj na zem, je to nebezpečná pracovní pozice, riskujete
tím úraz očí a tváře od odletujících třísek.
● PŘÍVODNÍ KABEL
Užití nesprávného průřezu přívodního kabelu může způsobit
nedostatečný výkon stroje a způsobit jeho přehřátí. Ujistěte se že kabel
není delší než 10m a průřez drátu nemá méně než 2,5mm2 k poskytnutí
dostačujícího toku proudu do motoru.
Nepoužívejte odizolované nebo nedostatečně izolované přípojky.
Přípojky musí být izolované ochranným materiálem, určeným pro
venkovní použití.
● VYVARUJTE SE ELEKTRICKÉHO ZKRATU
Zkontrolujte, že je elektrický obvod dostatečně chráněn a že odpovídá
síle, elektrickému napětí a kmitočtu motoru. Zkontrolujte hlavní připojení
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BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A INSTRUKCE
a upravte přepínač do polohy nahoru.
Upevněte stroj k podložce. Dotkněte se, preventivně, uzemněného předmětu např. radiátoru.
Nikdy neotvírejte kryt motoru. Jestliže to bude nutné, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře.
Ujistěte se že se Vaše prsty nedotýkají železného hrotu zástrčky když
zapojujete či odpojujete stroj.
● ZAMEZTE DĚTEM A DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO BLÍZKOSTI
STROJE
Stroj musí být obsluhován pouze jednou osobou. Ostatní osoby by měli
udržovat dostatečný odstup od pracovního prostoru, zejména pokud je
stroj v provozu. Nikdy si nenechte pomáhat se zaseknutým polenem od
dalších osob.
● ZKONTROLUJTE KLÁDU
Ujistěte se, že je poleno bez hřebíků či jiných cizích objektů, zejména na
jejím řezu. Oba konce polena musí být seříznuty rovně. Poleno musí být
zbaveno větví.
● ZODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ
Podlaha nesmí být kluzká. Vždy udržujte rozvážnou chůzi a rovnováhu.
V žádném případě nestoupejte na stroj. Vážná zranění mohou nastat,
jestliže je nástroj nahnutý nebo jestliže se neúmyslně dostanete do kontaktu se sekacími součástmi stroje.
Nenechávejte ležet v okolí stroje žádné nářadí ani jiné předměty.
● VYHNOUT SE ZRANĚNÍ A NEPŘEDVÍDATELNÝM NEHODÁM
Vždy buďte maximálně ostražití při manipulací se strojem. Nezkoušejte
sahat na poleno dokud není stroj zastaven. Nedotýkejte se pohyblivých
částí stroje.
● OCHRANA RUKOU
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od prasklin a puklin které stroj ve
polenu vytváří.
Mohou zmáčknout Vaše ruce, rozdrtit je nebo uříznout. Nevytahujte
vzpříčené polena holýma rukama.
● NEPŘEMÁHEJTE STROJ
Bude snazší a bezpečnější pracovat rychlostí, na kterou je stroj konstruován. Nikdy nezkoušejte štípat polena které jsou silnější než je
uvedeno v návodu. Může to být nebezpečné a poškodit to stroj.
Nepoužívejte stroj k účelům ke kterým není určen.
● NIKDY NENECHÁVEJTE STROJ ZAPNUTÝ BEZ DOZORU
Neopouštějte stroj dokud se úplně nezastaví.
● ODPOJENÍ KABELŮ
Vypojte stroj z elektriky jestliže není používán, také před provedením
úprav, oprav, před výměnou dílů nebo čištěním stroje: Před opravou
prostudujte technický návod.
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SYMBOLY

BEZPEËNOSTNÌ VAROV·NÌ A INSTRUKCE

SYMBOLY

● CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Používejte pouze schválený olej nebo takový, který je standardně
stanovený státem v němž je stroj používán.
Nevyprazdňujte tyto kapaliny do kanalizace, půdy nebo vody !!
● ÚDRŽBA STROJE
Udržujte stroj čistý kvůli lepšímu výkonu a bezpečnosti.
● VYTVOŘTE PRACOVIŠTĚ ZABEZPEČENÉ PŘED DĚTMI
Zamykejte dveře dílny. Odpojujte hlavní vypínače. Skladujte stroj mimo
dosah dětí a dalších nekvalifikovaných osob.

OBSAH
bezpečnostní varování a výstraha.............................................................................................................2
podmínky použití.......................................................................................................................................5
technické údaje.........................................................................................................................................5
nároky na elektřinu....................................................................................................................................5
obsah balení..............................................................................................................................................6
nastavení a příprava pro provoz................................................................................................................7
schéma zapojení.......................................................................................................................................8
schéma vedení..........................................................................................................................................8
provoz štípačky..........................................................................................................................................9
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výměna hydraulického oleje....................................................................................................................11
ostření klínu.............................................................................................................................................11
problémy..................................................................................................................................................12
schéma součástí(1).................................................................................................................................13
schéma součástí(2).................................................................................................................................14
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PODMÍNKY POUŽITÍ
Tento stroj není určen pro venkovní použití. Je navržen pro použití v okolní teplotě mezi +5°C a +40°C.
A pro nadmořskou výšku do 1000 m nm. Okolní vlhkost vzduchu by měla být méně než 50% při 40°C.
Při převozu může být stroj vystaven teplotám mezi -25°C. a +55°C.
Zařízení nevykazuje vyšší hlučnost než 70dB.

TECHNICKÉ ÚDAJE LS7T52
Číslo modelu
Štípací
LS7T52
síla
Hydr. tlak
Kapacita hydr. oleje
Celková
velikost
Váha

délka
šířka
výška

Motor
Velikost
polena

LS7T52
7 tun
20 Mpa
2,9 L
930 mm
275 mm
520 mm
47 kg
230 V 50Hz 2200W

průměr
délka

50-300 mm
520 mm

* Průměr polen je pouze informativní – malá polena mohou být štípány obtížněji, jestliže mají suky nebo
zvláště tuhé dřevo.
Další obtíže mohou nastat se štípáním dřeva, které přesahuje maximální parametry určené v návodu.

NÁROKY NA ELEKTŘINU
Zapojte hlavní přívod do standardní 230V+-10% (50Hz+-1Hz) elektrické zásuvky s ochranou proti
vysokému elektrickému přepětí a vysokému proudu, stejně tak zařízení proti zbytkovému proudu (RCD)
jehož maximální předepsaný zbytkový proud je 0,03A.
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OBSAH BALENÍ
A. štípačka dřeva..........................................1 sada
B. podpěrné koleno...........................................1 ks
C. návod............................................................1 ks
D. balíček obsahující M8 šrouby a matice......5 sad

Poznámka:Vybavení k připevnění stroje k podložce není součástí balení.
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NASTAVENÍ A PŘÍPRAVA PRO PROVOZ
1.

Přišroubujte popěrné koleno ke štípačce, zvedněte stroj za úchyty na obou stranách a postavte ho
na 60-75cm vysokou, stabilní a plochou podložku.

2.

Seznamte se s ovládáním a vlastnostmi štípačky na obrázcích.

1.pracovní píst
2.pracovní plocha
3.štípací klín
4.rukojeť
5.opěrná noha
6.vedení špalku
7.vypínač
8.motor
9.skříňka spoušť.tlačítka
10.kolečka
11.2x páčka hydraulické regulace
12.kryt páčky
13.odvzdušňovací šroub
14.šroub oleje s měrkou

o několik otočení dokud vzduch neprojde olejovou nádrží.
Proud vzduchu škvírou může být znatelný během provozu štípačky.
Před manipulací se strojem se ujistěte zda je tento otvor utěsněný kvůli
úniku oleje z tohoto místa.
ŠPATNÉ UVOLNĚNÍ VYPOUŠTĚCÍHO ŠROUBU VEDE
K UZAVŘENÍ VZDUCHU V HYDRAULICKÉM SYSTÉMU,
KTERÝ JE STLAČOVÁN A POTÉ ZASE ROZPÍNÁN.
TAKOVÉ TRVALÉ STLAČOVÁNÍ A ROZPÍNÁNÍ VEDE
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NEUPRAVUJTE NASTAVENÍ
TOHOTO ŠROUBU!
Maximální tlak je nastaven
z výroby a šroub je
zaplombován a zaručuje
práci pod tlakem menším
než 7 tun.
Nastavení bylo provedeno
kvalifikovaným
mechanikem za použití
profesionálních nástrojů.
Neoprávněné přenastavení
způsobí nesprávnou
funkci hydraulické pumpy,
což se projeví na výkonu,
může také znamenat
VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB
V BLÍZKOSTI NEBO
POŠKOZENÍ STROJE.
SCHÉMA ZAPOJENÍ

SCHÉMA VEDENÍ
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PROVOZ ŠTÍPAČKY

Štípačka dřeva je vybavena kontrolním systémem který vyžaduje práci oběma rukama uživatele
- levá ruka ovládá levou páku řídící hydrauliky a pravá ruka ovládá pravou páku řídící hydrauliky.
Bez použití obou rukou se stroj zastaví. K opětovnému uvolnění stačí použít obě ruce, posunovač
polen začne návratem zpět do výchozí pozice.

Nikdy nespouštějte štípačku častěji než po 5 sekundách kvůli
udržení tlaku k rozštípnutí nadměrně tvrdého dřeva – můžete
způsobit přehřátí a stroj tak poškodit.

Při štípání nadměrně tvrdých polen je otočte o 90st. a zjistěte zda mohou být rozštípnuty jiným
směrem.
V žádném případě, jestliže poleno nejde rozštípnout, nepřetěžujte stroj, poleno raději vyřaďte aby jste
předešli poškození stroje.
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Vždy nastavte poleno pevně na
pracovní desku a zádržné desky.
Ujistěte se, že se poleno nepohybuje, neklouže a nesmýká se.
Nespouštějte klín k štípání polen
od vrchní části.
Klín se může zaseknout a stroj
poškodit.

Štípejte polena podél jejich letokruhů. Nedávejte poleno napříč. Je to nebezpečné a může to vážně
poškodit stroj.
Nezkoušejte štípat 2 a více kusů dřeva najednou. Poleno může vyletět a zasáhnout osoby v okolí.

UVOLŇOVÁNÍ ZAKLÍNĚNÝCH POLEN
Uvolněte oba ovládací prvky.
Poté co se posunovač polen vrátí zpátky a
úplně se zastaví ve výchozí pozici, vložte
dřevěný klín pod zaseknutou poleno.
Spusťte štípačku a tlačte dřevěný klín pod
zaseklé poleno.
Zopakujte proces nahoře s ostřeji zkoseným
klínem, dokud poleno zcela neuvolníte.

Nezkoušejte zaseknuté poleno vytlouct.
Můžete tím poškodit stroj nebo vymrštit
poleno a způsobit tak nehodu.
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VÝMĚNA HYDRAULICKÉHO OLEJE
Vyměňte hydraulický olej ve štípačce
pokaždé po 150 hodinách provozu. Držte se
následujících kroků pro výměnu oleje.
Ujistěte se že všechny pohyblivé části stroje
jsou zastaveny a že je stroj odpojen od
přívodu elektřiny.
Odšroubujte výpusť oleje s měrkou
Otočte stroj na podpěrné koleno nad
nádobou s objemem 4 litry kam vylijte starý
hydraulický olej.
Otočte štípačku dřeva na stranu s motorem.
Doplňte hydraulický olej na potřebné
množství podle kapacity nádržky, příslušného typu stroje a označení na samolepkách a v návodu.
Očistěte měrku oleje a zašroubujte ji zpět do
nádržky, poté postavte stroj do vertikální
polohy.
Ujistěte se že množství doplněného oleje je
právě mezi 2 ryskami na měrce.
Očistěte šroub výpusti oleje předtím než ho
zašroubujete zpět.A zkontrolujte je-li
dotažen, aby po postavení do horizontální
polohy okolo šroubu kapalina neunikala.

Pravidelně kontrolujte hladinu oleje, zda
je stále mezi 2 ryskami na měrce. Jestliže
je níž, pak olej znovu doplňte.

Následující hydraulické oleje nebo ekvivalentní jsou doporučeny pro hydraulický
převodový systém.
SHELL Telus 32
MOBIL DTE 11
ARAL Vitam GF 22
BP Energol HLP-HM 22

OSTŘENÍ KLÍNU
Po nějaké době používání naostřete klín jemným pilníkem a vyhlaďte jeho ostří.
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PROBLÉMY
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Dne 1.1.2014 vstoupil v plastnost zákon c. 89/2012 Sb. Firma Xtline
s.r.o. v souladu s tímto
zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovednost za vady
po dobu 24 mesícu
(u právnických osob 12 mesícu). Reklamace budou posouzeny naším
reklamacním
oddelením (viz níže) a uznané bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o.
Místem pro uplatnení reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží
zakoupeno. Reklamace, vcetne odstranení
vady, musí být vyrízena bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do 30 dnu
ode dne uplatnení reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhute. Kupující muže
uplatnit reklamaci osobne nebo zasláním
zboží k reklamaci prepravní službou na vlastní náklady, v bezpecném
balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný
výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontakní
údaje (zpátecní adresa, telefon).
Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhute 30 dnu
(dobu lze po vzájemné dohode prodloužit). Po
projevení skryté vady materiálu do 6 mesícu od data prodeje, která
nelze odstranit, bude výrobek vymenen za nový
(vady, které existovaly pri prevzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným
používáním nebo opotrebením). Na
neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám
lze po vzájemné dohode uplatnit primerenou
slevu z kupní ceny.
Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:
- výrobek nebyl používán a udržování podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným úcelum, než
ke kterým je urcen nebo
používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé pusobením vnejších mechanických, teplotních ci
chemických vlivu - vady
byli zpusobeny nevhodným skladování ci manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec pripustného zatížení

ŁUPARKA DO DREWNA
LS7T-52

INSTRUKCJA OBSLUGI
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ
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I.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Uwaga:
Praca z maszyną może nieść za sobą niebezpieczeństwo jednak zachowanie
szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji
pozwala na zredukowanie ryzyka urazów i zranień do minimum. Zaniedbanie
podstawowych zasad bezpieczeństwa może skutkować urazami osoby
obsługującej lub uszkodzenie sprzętu.
1. Przeczytaj instrukcję, zakres działania, zasady obsługi oraz potencjalne
zagrożenia. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie zagadnienia są w
pełni zrozumiałe.
2. Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy żadna część nie jest uszkodzona. Należy
zawsze kontrolować uszkodzone części i elementy ochronne aby przed
rozpoczęciem pracy być pewnym, że narzędzie jest zdolne do prawidłowego
działania i zakończenia rozpoczętej pracy. Należy sprawdzać funkcjonowanie części
ruchomych zawsze kontrolować czy elementy mocujące nie są uszkodzone lub
pęknięte lub nosi inne ślady uszkodzenia mogące mieć negatywny wpływ na pracę
narzędzia. Jeśli elementy ochronne lub inna część maszyny jest uszkodzona należy
ją wymienić na sprawną.
3. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz urządzenie od źródła zasilania.
Postępuj tak również przy wymianie części takich jak klin, dłuto, pasek tnący.
4. Urządzenie ochronne powinno być utrzymywane w stanie gotowości do użycia.
5. Podczas pracy należy nosić słuchawki ochronne, ochronę oczu, ochronę głowy
oraz ochronne rękawiczki robocze.
6. Obsługa maszyny będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków
odurzających jest zabronione.
7. Nigdy nie stawaj na urządzeniu. Stawanie na maszynie może doprowadzić do
upadków i poważnych urazów.
8. Nigdy nie obsługuj urządzenia bez nadzoru drugiej osoby. Nigdy nie zostawiaj
maszyny bez nadzoru dopóki nie zostanie odłączona od źródła prądu i nie przestanie
całkowicie pracować.
9. Przed kalibracją, wymianą części lub pracą nad urządzeniem należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazdka, odłączyć je od źródła zasilania.
10. Upewnij się, ze kabel zasilający jest w pełni chroniony, oraz że nie ma na nim
uszkodzenia przy mocowaniu oraz uszkodzenia izolacji.
11. Należy utrzymywać dystans dłoni od obramianego kloca oraz pomiędzy
popychaczem a klinem. Nigdy nie umieszczaj dłoni w pobliże ruchomych elementów
łuparki. Jeśli jest ona uruchomiona .
12. Podczas obsługi urządzenia nie należy nosić luźnych ubrań oraz ozdób ponieważ
mogą one uszkodzone przez odłamki kłody a także mogą zaplątać się w ruchome
elementy narzędzia.
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II.

Podłączenia elektryczne

Podłącz kabel sieciowy do standardowego źródła prądu poprzez zatwierdzoną
wtyczkę lub pasujący chroniony oraz izolowany przełącznik. Parametry zasilania
muszą zgadzać się z tymi, które widnieją na etykiecie znajdującej się na urządzeniu.
Jeśli zajdzie potrzeba użycia przedłużacza zaleca się podłączenie wtyczki odpornej
na wilgoć i utrzymywanie jej z dala od wilgoci. Przedłużacz powoduje spadek
napięcia. Może to spowodować, że silnik elektryczny narzędzia nie osiągnie pełnej
mocy a co za tym idzie osiągi urządzenia będą zredukowane. Należy używać
przedłużaczy o następujących parametrach:
0- 10m metrów długości
Przekrój kabla 2,5 mm2
Nigdy nie używaj przedłużacza dłuższego niż 10m.
Przy jakichkolwiek wątpliwościach należy skontaktować się z wykwalifikowanym
elektrykiem. Zabrania się dokonywania napraw związanych z elektryką na własną
rękę jeśli nie posiada się odpowiednich kwalifikacji.

Symbole

Całkowite przeczytanie instrukcji oraz zapoznanie się z zasadami
konserwacji i
obsługi przed użyciem narzędzia jest obowiązkowe

Noszenie obuwia ochronnego podczas całego czasu pracy z
narzędziem jest obowiązkowe w celu stóp przed istniejącym
ryzykiem upuszczenia kłody na stopy.

Obowiązkowe jest noszenie rękawic ochronnych w celu ochrony
dłoni przed wiórami i odłamkami, które mogą być produkowane
podczas pracy.
Obowiązkowe jest noszenie gogli ochronnych podczas całego
czasu pracy z maszyną w celu ochrony oczu przez wiórami oraz
odłamkami, które mogą być produkowane
podczas pracy.
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Zabrania się demontowania oraz manipulowania przy urządzeniach
ochronnych oraz urządzeniach bezpieczeństwa.

Zabrania się pozostawania w promieniu działania maszyny osobom
innym niż operator. Żadna inna osoba ani zwierze nie może
znajdować się w pobliżu narzędzia podczas jego pracy w promieniu
5 metrów od urządzenia.
Zabrania się wyrzucania zużytego oleju w miejscach do tego nie
przeznaczonych. Olej należy utylizować zgodnie z lokalnymi
przepisami kraju, w którym narzędzie jest używane.
Niebezpieczeństwo: Niebezpieczeństwo zranienia lub zmiażdżenia
dłoni. Nigdy nie dotykaj niebezpiecznych elementów narzędzia gdy
klin jest w ruchu.
Uwaga: Zawsze zwracaj szczególną uwagę na ruch popychacza
kłody.
Uwaga: Nigdy nie wyjmuj kłody zablokowanej przez klin przy
pomocy dłoni.

Uwaga: Przed wykonaniem jakichkolwiek prac naprawczych lub
konserwacyjnych odłącz narzędzie od źródła prądu.

Uwaga: Odpowiednie
znamionowej.

napięcie
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III.

Specjalne zasady bezpieczeństwa związane z używaniem
łuparki

Łuparka jest urządzeniem o dużej mocy i jej używanie jest związane z pewnymi
niebezpieczeństwami. Zachowaj szczególną ostrożność w celu ochrony siebie oraz
osób znajdujących się w pobliżu miejsca pracy.
System hydrauliczny.
Nigdy nie używaj maszyny gdy istnieje zagrożenie ze strony systemy hydraulicznego.
Przed użyciem łuparki należy sprawdzić, czy nie ma przecieku. Upewnij się, że
narzędzie oraz obszar roboczy są czyste i nie ma śladów rozlanego oleju. Płyny
hydrauliczne mogą stwarzać zagrożenia poprzez stworzenie ryzyka poślizgu a co za
tym idzie upadku. Mogą również powodować ślizganie się rąk podczas pracy oraz
zagrożenie pożarowe.
Bezpieczeństwo związane z elektrycznością.
Nigdy nie obsługuj narzędzia gdy istnieje ryzyko porażenia elektrycznego. Nie wolno
obsługiwać narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach. Nigdy nie obsługuj
narzędzia z nieodpowiednim kablem sieciowym lub niekompatybilnym
przedłużaczem. Narzędzie można uruchomić jedynie wtedy gdy jest ono podłączone
do odpowiednio uziemionego gniazdka elektrycznego, którego parametry są zgodne
z wymaganiami urządzenia. Sieć musi być chroniona przez 16 amperowy
bezpiecznik.
Zagrożenia fizyczne.
Łuparka do drewna jest narzędziem stwarzającym niebezpieczeństwo urazów
fizycznych. Nigdy nie obsługuj urządzenia bez specjalnych ochronnych rękawic
roboczych, twardego obuwia ochronnego oraz okularów ochronnych na oczy. Należy
uważać na odłamki i drzazgi produkowane przez narzędzie. Mogą one doprowadzić
do uszkodzenia ciała a także do zapchania narzędzia.
Nie próbuj ciąć drewnianych kloców, których rozmiary są zbyt duże lub zbyt małe aby
dobrze pasować do narzędzia. Nie próbuj ciąć drewna z gwoździami, drutem lub
innymi zanieczyszczeniami. Po każdym użyciu łuparki należy posprzątać miejsce
pracy ponieważ nagromadzane odłamki i wióry mogą stwarzać niebezpieczeństwo.
Nie należy pracować w zanieczyszczonym miejscu pracy ponieważ zwiększa to
prawdopodobieństwo potknięcia się, poślizgnięcia i upadku. Trzymaj osoby
niepowołane z dala od miejsca pracy i nie pozwól aby nieupoważniona osoba
obsługiwała łuparkę.
UWAGA:
Nie wszystkie niebezpieczeństwa stwarzane przez urządzenie są wymienione w
instrukcji. Operator musi zachować szczególną ostrożność i podczas obsługi
urządzenia brać pod uwagę wszelkie możliwe zagrożenia.
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IV.

Charakterystyka łuparki do drewna

1. Przenośna: Niewielkie rozmiary, mały ciężar oraz wbudowane kołka sprawiają, że
przemieszczanie tak mocnego urządzenia w miejscu pracy jest niezwykle proste.
2. Duża moc: Moc 7 ton zapewniona przez silny, 30 centymetrowy hydrauliczny młot
sprawia, że narzędzie jest niezawodne i szybkie w wykonywaniu prac , do których
zostało przeznaczone.
3. Zasilanie elektryczne: Dobry i niezawodny zasilany elektrycznie system
hydrauliczny pozwala na uniknięcie problemów oraz wydatków związanych z
konserwacją małych silników spalinowych. Wystarczy podłączyć wtyczkę i rozpocząć
pracę.
4. Młot hydrauliczny: Mocny młot hydrauliczny rozłupuje drewniane kloce w
bezpieczny i kontrolowany sposób, bez ostrzy, młotów kowalskich oraz klinów.
5. Ochrona dłoni: Wbudowany system ochronny utrzymuje dłonie z dala od kloców i
łuparki podczas pracy.
6. Trwała stalowa konstrukcja: Stalowa spawana konstrukcja oraz załączony młot
hydrauliczny czynią narzędzie mocnym, wytrzymałym i niezawodnym przez długie
lata pracy.

V.

Specjalne przepisy bezpieczeństwa związane z obsługą
łuparki
UWAGA:

Łuparka jest narzędziem o dużej mocy i może stwarzać zagrożenie. Zachowaj
szczególną ostrożność aby chronić siebie oraz osoby znajdujące się w pobliżu.
Należy zwracać szczególną uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa w
celu obniżenia ryzyka urazów. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji
przed rozpoczęciem pracy.
1. Łuparka może być obsługiwana przez jednego operatora.
2. Nigdy nie łup kloców o średnicy większej niż opisana w instrukcji. Kloc nie może
mieć gwoździ, które mogą wyskoczyć lub uszkodzić maszynę. Powierzchnia
końcowa kloca musi być cięta równo. Przed cięciem należy usunąć wszystkie liście z
obrabianego pnia. Należy łupać kłody zgodnie z kierunkiem ich unerwienia. Nigdy nie
gładź kłody pionowo w łuparce ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
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3. Operator musi trzymać urządzenie kontrolne przy pomocy obu dłoni i nie powinien
używać obsługiwać narzędzia kontrolnego przy pomocy innych narzędzi niż dłonie.
4. Łuparka musi być obsługiwana jedynie przez osobę dorosłą, która zapoznała się z
instrukcją obsługi narzędzia. Obsługa łuparki przez osobę, która nie zapoznała się z
niniejszą instrukcją jest zabronione.
5. Łuparkę należy umieścić na podparciu o wysokości 60 - 75cm w miejscu wolnym
od dodatkowych obiektów mogących zaburzyć możliwość swobodnego ruchu
operatora podczas pracy. W tym celu zalecamy użycie specjalnej platformy do
łuparek. Urządzenie nie może być obsługiwane na ziemi ponieważ zwiększa to
ryzyko powstania urazów twarzy spowodowanych drzazgami i innymi odłamkami
produkowanymi przez łuparkę, ponadto obsługa urządzenia stojącego na ziemi jest
trudniejsza.
6. Nigdy nie rozłupuj dwóch elementów za jednym razem. W takiej sytuacji może
dojść do wyskoczenia jednego kloca. Jest to sytuacja niebezpieczna mogąca
prowadzić do urazów.
7. Nigdy nie umieszczaj ani nie zmieniaj kloca gdy łuparka jest uruchomiona
ponieważ jest to niebezpieczne i może prowadzić do urazów.
8. Gdy łuparka pracuje ludzi oraz zwierzęta powinny znajdować się w promieniu
przynajmniej 5 metrów od urządzenia.
9. Nigdy nie manipuluj przy urządzeniu ochronnym i nie pracuj bez urządzenia
ochronnego.
10. Nigdy nie pozostawiaj pracującej łuparki bez nadzoru. Gdy praca nie jest
wykonywana należy wyłączyć łuparkę i odłączyć ją od prądu.
11. Nie używaj narzędzia w pobliżu złóż gazu, benzyny i innych materiałów
łatwopalnych.
12. Nigdy nie otwieraj skrzynki włącznika ani osłony silnika elektrycznego. Jeśli
zajdzie taka potrzeba należy skontaktować się wykwalifikowanym elektrykiem.
13. Upewnij się, że łuparka oraz kabel sieciowy są z dala od wody. Zwracaj
szczególną uwagę na położenie kabla. Nigdy nie szarp ani nie urywaj kabla.
Utrzymuj kabel z dala od wysokich temperatur, oleju i ostrych obiektów.
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Zalecane wymiary kloców
Wymiary kloca: długość 520mm x 50- 300mm średnicy.
1.Dokładne wymiary podane są w celu odniesienia i zorientowania się. Jeśli kloc o
dobrych wymiarach ma sęk lub jest bardzo twardy rozłupanie go może być trudne.
Jeśli kloc jest większy lecz jest jednolity i miękki to może być rozłupany w
urządzeniu.
2. Nigdy nie napieraj w na twardy element przez czas dłuższy niż 5 sekund.
Przegrzany olej pod ciśnieniem może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia.
Ważne: Gdy kłoda nie chce dać się rozłupać za pierwszym razem, należy zatrzymać
maszynę i przekręcić kłodę o 90o i rozpocząć pracę od nowa. Jeśli nadal nie da się
rozłupać elementu oznacza to, że jego twardość przekracza możliwości narzędzia.
Wówczas należy wyjąć kłodę z maszyny aby zapobiec uszkodzeniu łuparki.

VI.

Schemat i lista części.

Rysunek 1
A. Płyty prowadzące kloc
B. Popychacz kloca
C. Zespół uchwytu operacyjnego
D. Kołka i rama
E. Pompa olejowa
F. Włącznik silnika elektrycznego
G. Zespól silnika elektrycznego
H. Podpórki
I. Korpus
J. Klin łupiący
Wszystkie śruby, kołki oraz przyrząd obróbkowy znajdują się w pudelku z
urządzeniem.
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VII. Obsługa
1. Zaplanuj miejsce pracy. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu miejsca pracy
przed jej rozpoczęciem można zapewnić sobie bezpieczną pracę i oszczędzić wiele
wysiłku. Trzymaj kłody do obróbki w miejscu, do którego z łatwością można sięgnąć.
Przygotuj miejsce gdzie będzie odkładane rozłupane już drewno lub ładuj rozłupane
elementy na postawioną blisko ciężarówkę lub inny nośnik.
2. Przygotuj kloce do łupania. Łuparka jest w stanie pomieścić drewnianą kłodę o
rozmiarach do 520mm długości. Podczas cięcia konarów i innych większych
elementów drzewa należy ciąć je do odpowiednich rozmiarów, nie większych niż te
odpowiednie dla łuparki. Nie próbuj rozłupywać świeżych kawałków drewna. Suche
kloce z poprzednich sezonów ulegają rozłupani znacznie łatwiej i nie będą blokowały
się tak często jak świeże, wilgotne drewno.
3.Odpowiednio rozłóż kabel zasilający. Znajdź gniazdko elektryczne o
odpowiednich parametrach zasilania i jeśli zajdzie taka potrzeba użyj odpowiedniego
przedłużacza i zabezpiecz go. Ułóż kabel zasilający na drodze od źródła prądu do
łuparki w taki sposób aby nie deptać po kablu oraz aby nie było niebezpieczeństwa,
że kabel ulegnie uszkodzeniu podczas pracy. Upewnij się, że warunki w miejscu
pracy nie są zbyt wilgotne.
4. Odpowiednio ustaw łuparkę. Upewnij się, że łuparka jest ustawiona stabilnie na
poziomej, solidnej platformie podtrzymującej o wysokości 60- 70cm. Upewnij się, że
na narzędziu oraz na platformie nie ma żadnych obiektów mogących przeszkadzać
operatorowi w swobodnym poruszaniu się podczas pracy. Nigdy nie obsługuj łuparki
gdy stoi ona bezpośrednio na ziemi .Zwiększa to ryzyko urazów twarzy
spowodowanych przez łuparkę oraz wylatującej z niej odłamki, ponadto znacznie
utrudnia pracę. Zalecamy użycie specjalnej platformy pod łuparki. W razie potrzeby,
aby łuparka stała stabilnie i nie toczyła się można zablokować kółka przy pomocy
klinów.

Rysunek 2
5. Otwórz dyszę powietrza. Poluzuj DYSZĘ (A) (rysunek 3) oraz rysunek 4 (13). o
3- 4 obroty zawsze gdy łuparka jest używana. Po zakończeniu pracy należy dokręcić
śrubę.
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Rysunek 3
6. Umieść kloc drewniany na łuparce. Umieść kloc na łuparce wzdłuż maszyny, tak
aby leżał płasko na korpusie łuparki). Kloc powinien leżeć płasko na łuparce i opierać
się na płytach prowadzących. Nigdy nie próbuj rozłupać kloca drewnianego pod
kątem. Upewnij się, że klin i popychacz kontaktuje się z klocem prosto na końcach.
7. Obsługuj maszynę obiema rękami. Przyciśnij włącznik silnika elektrycznego
(element F na rysunku 1) przy pomocy jednej ręki. Odczekaj jakiś czas aby silnik
nabrał obrotów i aby wytworzyło się ciśnienie w pompie hydraulicznej. Następnie,
jeśli czynność ta jest bezpieczna i nie ma żadnych przeciwwskazań, przyciśnij
uchwyt operacyjny (element C na rysunku 1). Popychacz (element B na rysunku 1)
ściśnie kloc popychając go przez klin (element J na rysunku 1) co spowoduje rozbicie
drewnianego kloca. Po rozłupaniu drewna należy zwolnić zarówno uchwyt
operacyjny (C na rysunku 1) oraz włącznik silnika elektrycznego (F na rysunku 1). To
pozwoli popychaczowi (B na rysunku1) cofnąć się do pierwotnej pozycji.
8.Jak używać drążka sterującego w celu regulowania prędkości.
Gdy drążek sterujący jest w pierwszej pozycji tzn. w pozycji przed środkową
prędkość łuparki jest większa ale jej siła cięcia jest mniejsza. Przy pełnym wciśnięciu
drążka prędkość ruchu łuparki jest wolniejsza Ole pozwala na rozłupanie kłody z
większą siłą.
UWAGA:
Jeśli kloc nie zostanie od razu rozłupany, nie próbuj rozłupać go przez
napieranie przez czas dłuższy niż kilka sekund. Może to doprowadzić do
uszkodzenia narzędzia. W takiej sytuacji należy zmienić pozycję kloca na
łuparce lub odstawić go na bok.
9. Układaj rozłupane elementy w stos. Zapewni to bezpieczeństwo w miejscu
pracy i zapewni w nim porządek. Ponadto pozwoli to na unikniecie przygniatania lub
uszkodzenia kabla zasilającego.
10. Pamiętaj aby dokręcić dyszę po skończeniu pracy.
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VIII. Wyjmowanie zaklinowanego elementu
1. Zwolnij uchwyt roboczy i włącznik silnika aby popychacz w pełni powrócił do swej
pierwotnej pozycji.
2. Umieść trójkątny klin drewniany pod klocem i uruchom popychacz aby popchną
klin pod zablokowanych klocem.
3. Powtarzaj tą czynność umieszczając coraz większe kliny do momentu aż
zablokowany kloc zostanie uwolniony z maszyny.

UWAGA:
- Nigdy nie uderzaj młotkiem w zablokowany element oraz nie umieszczaj dłoni
w pobliżu kloca w celu wyjęcia go.
Podczas próby uwolnienia zablokowanego kloca nigdy nie proś innych osób
aby manipulowały przy maszynie w celu pomocy.
Jeśli podpórka jest zablokowana, nigdy nie próbuj zamknąć podpórki poprzez
uderzanie narzędziem. Może to doprowadzić do uszkodzenia silnika.

IX.

Konserwacja
Wymiana oleju układu hydraulicznego

Wymień olej hydrauliczny w maszynie łupania co 150 godzin pracy.
Poniższe kroki, aby wymienić olej:
1.Upewnij się, że wszystkie ruchome części maszyny zostają zatrzymane
i urządzenie jest odłączone od zasilania.
Odkręć bagnet ( na rysunku 4 zaznaczone A i 14) i spuścić olej

Rysunek 4
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2.Umieść pod łuparką kanister o pojemności co
najmniej 4 litry. Następnie przechyl maszynę tak, aby cały olej zlać do wcześniej
przygotowanego kanistra. Przechyl łuparkę w drugą stronę z uniesionym
w górę wlewem oleju (rysunek 5). Używając czystego lejka wlej olej hydrauliczny do
cylindra do poziomu 2,9 L. Upewnij się, że używasz czystego i wysokiej
jakości oleju hydraulicznego specjalnie przeznaczonego do takiego użycia.

Rysunek 5
3.Oczyścić bagnet i wkręcić go z powrotem zbiornika, a następnie umieścić
urządzenie w pionie pozycji.
4.Upewnij się, że ilość oleju uzupełnionego jest pomiędzy dwoma znakami na
bagnecie.
5.Oczyścić śrubę spustową przed przykręceniem.
UWAGA:
Zużyty olej należy zutylizować w odpowiedni sposób. Należy odnieść go do
miejsca zajmującego się recyklingiem tego typu odpadów. Nigdy nie wylewaj
oleju naglebę ani nie wlewaj go do zwykłych śmieci.
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Ostrzenie klina
1. Po długim okresie pracy, oraz gdy będzie to wymagane należy naostrzyć klin
przy pomocy dobrze ząbkowanego i niestępionego pilnika. Należy ostrożnie
usunąć wszelkie zadziory oraz płaskie punkty.
UWAGA:
Upewnij się, że łuparka została odłączona od źródła prądu przed rozpoczęciem
prac konserwacyjnych.

X.

Dane techniczne

MODEL
LS7T52

LS7T52
MOC

7 ton

Hydr. Ciśni

20 Mpa

Pojemność oleju

łączny
rozmiar

2.9 L

długość

930 mm

szerokość

275 mm

wysokość

520 mm

Waga

47 kg

Motor

230 V 50Hz 2200W

Średnia wielkość

średnica

50-300 mm

długość

520 mm
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ZARIZENI (VYROBEK) NAZEV: ŠTiPAÓKA NA DŘEVo
TYP: LS7T52
(JINA SPECIFIKACE):
ZAŘÍZENÍ
(VÝROBEK)
NÁZEV: ŠTÍPAČKA DŘEVA
PROVEDENI
EVIDENCNI - VYROBNI TYP:
C!SLO:

PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):

VYROBCE

LS7T52

NAZEV:
EVIDENČNÍ
- VÝROBNÍ ČÍSLO:
ADRESA:

JOBIPROFI s.r.o.
VÝROBCE
67571
Náměšť nad oslavou. Jinošov 95

NÁZEV:IC:
26246937
XTline
s.r.o.
c226246937
DIC:
ADRESA:
Jinošov 95, 67571
Náměšť nad Oslavou
proh|ašuje
výhradně
na
v|astní
zodpovědnost,
Že
niŽe
uvedené
strojní
zařizení
IČ:
26246937 sp|ňuje všechna přís|ušná ustanovení předmětných
předpisů Evropského spoIečenství:
DIČ CZ:
26246937
požadavky
(NV
(d|e pří|ohy
č. 176/2008
sb').technické
strojní splňuje
|| A)
Es 2005/42lEc
zařízenívšechna
prohlašuje
výhradně na
vlastní
zodpovědnost,
že níže
uvedené na
zařízení
příslušná
ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:
(NV č' 1712003 sb.)-technické
Es 2006/95/Ec
na eIektrickáSb.,
zařízení
nízkého napětí,
ES 2006/42/ES,
2009/127/ES,
2012/32/EU poŽadavky
- NV č. 176/2008
o technických
požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV
č. 229/2012
Sb.(dle(NV
přílohy
II A) sb.).technické požadavky na Výrobky z hIedlskajejich e|ektromagnetické kompatibiIity
č.616/2006
Es 2004/1o8lEc
a příslušným
předpisům a normám, které z těchto nařízení
(směrnic) vyplývají.
přís|ušným předpisum
(směrnic)
a

a normám, které z těchto nařízení

Vyp|ýva,ií.

FUNKCE

POPIS

zAR|zEN| JE URcENo K ŠTiPANiDŘEVA

KONSTRUKCE, MECHANICKE PREVODY, HYDRAULICKY AGREGAT A
ELEKTROINSTALACE,

POPIS

FUNKCE

KONSTRUKCE, MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ PŘEVODY.

)sN EN Iso

so 1 1684
)sN |so

12100

ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ZVEDÁNÍ BŘEMEN.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
BeŽpečnost skojnichzařizeni. Všeobecné zásady pro konstrukci. Posoueni riáka a snižován. rizika

Be4ečnostni piKogramy

7000 Grafcké značky pro použi|i na zařizenich - Re)stř|k a přeh|ed
Iso 13857 Bezpečnos| skojnich zařizeni . BezpečnéVzdá|enosti k zamezeni

)sN EN
dosahu do neb*pečných prostor hornimi a do|ními končetinaňi
:sN EN 1oo5.3+A1 Bezpečnost sřojnich Žařizeni . Fyzická Výkonnost č|ověka - Část 3: Doporuěené meaí sí|y pro obs|uhu strojních zařizení

Seznam použitých
technických
předpisů a harmonizovaných norem
- zamezeni neočekáVanému
spuštěnI

)sN EN 1o37+A1 Bezpečnosl sřojnich zařiŽeni

. Temino|ogie
ČSN EN )sN
ISOEN12100;Bezpečnost
strojních
- Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01
Žřizeni zařízení
1070 Be4ečnost skojnich
ISO 11684;Bezpečnostní
piktogramy;1995-01-15
skojních zařÍzení - Nejmenši mezery k zamezeni st|ačenÍ částíidského tě|a
isN EN 349+A1 Bezpečnost
ČSN EN :sN
1005-3+A1;Bezpečnost
strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01
EN g53*A1 BeŽpečnost skojních ařizení'ochranné kryty. Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pewých a pohyblivých ochranných krytů
ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01
:sNENIso4413 Hydrau|ika-Všeobecnápravid|aabezpeěnos|nlpožadavkynahydraulickésystémya]ejichsouóásti
ČSN EN 349+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla;2009-01-01
1sN EN 60204.1 ed' 2 Be4ečnost shojnich zařizeni - E|ekrická ařízeni strojů - Část 1 ] Všeobecné Požadavky
ČSN EN 953+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky
pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;2009- 09-01
EN 60439-1 ed 2 Roaáděée nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušenérodáděěe
ČSN EN :sN
1493;Zvedáky
vozidel;2011-01-01
- Čast 6.4 Kmenové
- Průmys|ové Prostředí
normy. na
61000.6.4 ed' 2 E|eKromagneticka
Emise
ČSN EN :sN
ISOEN4413;Hydraulika
- Všeobecná kompatibi|ita
pravidla a(El,4c)
bezpečnostní
požadavky
hydraulické
systémy a jejich součásti;2011-07-01

:sN EN 55o1

:sN

EN

1 ed.

2

Pfumys|ová.

védecká a |ékařská (|sM) vysokofrekvenčni zařÍzení - charaKeristiky VysokoÍÍekveněniho rušeni - lvleze a metody měřeni

894.3+A1 BeŽpečnost sko]nich zařízení. Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačúa ov|ádačů. Óást

3: ovládače

:sNEN6os.1+A2 zemédě|skéaIesnickéstrole.Bezpečnostštípačůpo|en-cást1:Klínovéštlpače

Zvolený postup posuzování shodv
Zvolený postup posuzování shody

Posouzení shody za stanovených podmínek ( Výrobcem nebo oprávněným zástupcem Výrobce }. zákon č.22,t997 sb., ve znění změn, s í2 odst.3, písm' a)
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)
Jméno, adresu a identifikační čís|onotifikované osoby, která proved|a Es přezkoušení typu a čís|ocertiÍikátu Es přezkoušení typu
Na notifikované
uvedené zařizeni se nevztahuje povinné přezkoušeni typu aUtorizovanou zkušebnou'
Jméno, adresu a identifikační číslo
osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
osoba pověřená komp]etací technické dokumentace ]ng'Petr Vrána, kance|ář. 61400 Brno' Proškovo nám 21
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Ing.
Vrána,
kancelářProh|ášení
- 61400jménem
Brno, Proškovo
nám.
jeho 21
Udaje o totožnosti osoby Petr
oPráWěné
vypracovat
výrobce nebo
opráWěného zástupce a její podpis'

místo:

5.7.2011
datum:
místo: Náměšť nad Oslavou
datum:

Funkce: |

o totožnosti osoby oprávněné vypracovat
prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.
Náměšť nad Údaje
oslavou
Jméno:

LJméno:
rř t .r:-.

(

2013-05-16

jednate|

Funkce:

jednatel

I -30

|

-

í'i

P.gqpis:
Podpis:

(

i

