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Biztonsági el írások 

Olvassa el és tartsa be a kezelési utasítás 
el írásait 

Adja át a kezelési utasítást is, amennyiben 
eladja a gépet 

A készülékre vonatkozó biztonsági el írásokat 
tartsa be, ügyeljen a veszélyhelyzetekre 

A gépe m szaki adatait a kezelési utasítás 
kezd  részében találja 

A készüléken alkalmazott jelzések 

 

Üzembe helyezés el tt olvassa el 
a kezelési utasítást 

 

Üzembe helyezéskor a 
munkakörnyezetben harmadik 
személy nem tartózkodhat 

 

Figyelem Veszély! 

Tartsa távol kezeit a hasítóékt l 

 

Minden karbantartási- és szerelési 
m velet el tt húzza ki a hálózati 
csatlakozót. 

 

Szállításkor a hasítóéket teljesen 
eressze le és kapcsolja össze a 
kezel karokat.   

 

Viseljen véd keszty t 

 

Viseljen biztonságos munkacip t 

 

Viseljen véd szemüveget, vagy 
maszkot 

 

Figyelem! Az elektromos védettséget 
jelöl  osztály csak abban az esetben 
marad meg, ha javításkor kizárólag 
eredeti alkatrészeket használnak fel és 
a szigetelés állapotát nem  változtatják 
meg. 

Ebben a kezelési utasításban  

 

Vigyázat!  
A munkahelyre és környezetére 
vonatkozó olyan el írások, melyek a 
személyek sérülésveszélyét kizárják. 

 

Figyelem!  
Azokat az információkat tartalmazza, 
melyek megakadályozzák a gép 
károsodását. 

 

Tudnivalók:  
azokat a technikai információkat 
tartalmazza, melyeket feltétlenül tudni 
kell. 

Általános biztonsági el írások  
Gyermekek, 18 év alatti személyek, valamint 
alkohol-, vagy drog, gyógyszerek hatása alatt 
álló személyek nem használhatják a gépet. A 
gép használata során be kell tartani a kezel re 
vonatkozó helyi el írásokat  

A balesetvédelmi el írásokat be kell tartani. 

 Biztonsági intézkedések  
A t zifa hasogató gépet csak egy személy 
kezelheti.  

Biztonsági cip t, véd keszty t és szemvéd  
eszközt feltétlenül viselni kell. Fennáll a 
szilánkok kirepülésének veszélye.  

A ruházatnak zártnak kell lennie és nem lehet 
túlságosan b . A hosszú hajat feltétlenül háló, 
vagy kend  alá kell tenni.  

Soha ne érintse meg a mozgó hasítóéket. 

A t zifa hasító gépet csak abban az esetben 
szabad üzembe helyezni, ha az teljesen össze 
van szerelve, és a gépnek, valamint a csatlakozó 
kábelnek nincs sérülése. 

A megsérült véd burkolatokat és biztonsági 
elemeket  kizárólag szakszervizben szabad 
kicserélni. 

A t zifa hasító gépet csak eredeti alkatrészekkel 
szabad üzemeltetni. 
 Karbantartási munkák  

 Beállítások  

 Helyváltoztatás, szállítás 

 rövid idej  munkaszünetek esetében. 

A t zifa hasító gépen javítást csak szakszerviz 
végezhet. 

A t zifa hasító gép munkaterületét nem szabad 
felügyelet nélkül hagyni.  

A t zifa hasító gépet nem szabad üzembe 
helyezni, ha a közelben illetéktelen személy 
tartózkodik. 

 

A t zifa hasító gépet nem szabad es ben 
m ködtetni, az es n hagyni, vagy vízzel 
lespriccelni.  

Az eredeti használati utasítás fordítása 



Fahasogató 
 

H 2 

Fennáll az elektromos áramütés veszélye. 

A t zifa hasogató munkaterületén további 
személyek nem tartózkodhatnak. Ügyeljen a 
gyer-mekekre és háziállatokra is. 

A gép kezel je felel s minden más személyt ért 
balesetért, sérülésért, valamint a dologi károkért 
egyaránt.  

A munkaterületet tartsa szabadon minden 
fadarabtól, hasábtól és rönkt l. Elesés veszélye. 

Biztonsági szabályok 

Motorvéd  kapcsoló  
A t zifa hasító gép túlterhelése esetén a 
motorvéd  kapcsoló lekapcsolja a motort. 

A motorvéd  kapcsoló m ködését nem szabad 
er vel meggátolni. 

Amennyiben a motorvéd  kapcsoló kikapcsolta a 
motort, a következ k szerint kell eljárni: 

1. A t zifa hasogató gépet válassza le az 
elektromos hálózatról. 

2. Hárítsa el a túlterhelés okát 

3. Több percig tartó leh lési id t követ en 
csatlakoztassa ismét a gépet a hálózatra és 
kapcsolja be. 

Csatlakozó vezeték 
Kizárólag a VDE 0282 rész 14 szerinti H07RN-F 
min ség , legalább 2,5 mm² érkeresztmetszet  
vezetéket szabad használni. 

A legnagyobb kábelhossz 10 m. A hosszabb 
kábel használata csökkenti a motor 
teljesítményét és hátrányosan hat a fahasogató 
funkcióra. 

A gép használatának el feltétele, hogy a 
csatlakozó vezeték, a csatlakozó aljzat és a 
leng  konnektor hibátlan állapotban legyen 

A csatlakozó vezetéken, aljzaton és konnektoron 
javítást csak elektromos szakszerviz végezhet. A 
meghibásodott csatlakozó vezetéket 
(becsíp dés, szigetelés sérülése, szakadás, 
égés, vegyi behatás) nem lehet javítani, azt el 
kell dobni. 

Ne használja a csatlakozót nedves 
környezetben.  

 

Vigyázat! 
Ne sértse meg, ne terhelje túl a 
csatlakozó vezetéket!. 

Sérülés esetén a következ k szerint járjon el: 

1. Az elektromos csatlakozót azonnal húzza ki 
a csatlakozó aljzatból. 

Elektromos el írások: 
LHS 5500, LHS 6000 típusok: 
 230 V/50 Hz váltakozó áram  

 legalább 2,5 mm² érkeresztmetszet  
csatlakozó kábel 

 Legalább 16 A hálózati biztosíték. 

LHS 7000 típus: 
  400 V 3~/50 Hz váltakozó áram 

 5 eres csatlakozó aljzat és csatlakozó kábel: 
3P+N+SL  

 Legalább 2,5 mm² érkeresztmetszet  
csatlakozó kábel 

 Legalább 16 A hálózati biztosíték. 

  A motor forgásiránya: a nyíl irányába (nyíl 
a ventilátor burkolaton). 

 

A forgásirányt minden új 
csatlakozáskor ellen rizni kell. 

Rendeltetésszer  használat 

A fahasogató gép a kertben és a ház körüli 
magánhasználatra készült. 
A fahasogató gép kizárólag az alábbi 
felhasználásra alkalmas: 
 Egyenes rönkök hasítása, melyeknek 

méretei nem lépik túl a m szaki adatoknál 
meghatározottakat. 

Rendeltetésellenes felhasználás 

 Fémeket (pl. szeget, drótot, ácskapcsot, stb.) 
tartalmazó rönkök hasítása tilos. 

 A gép üzemeltetése robbanásveszélyes 
környezetben nem megengedett. 

 Minden egyéb, a rendeltetésszer  
használatnál leírtaktól eltér  felhasználás 
nem megengedett. 

A gép leírása "A" ábra 

1 Fogantyú 
2 Hasítóék  
3 Kezel kar a kezel elemekkel és 

kézvédelemmel  
4 Hasító asztal 
5 Hidraulika henger tartó 
6 Lábak 
7 Motor  
8 Kapcsoló-csatlakozó kombináció  
9 Ékház 
10 Kiforduló asztal  
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11 Az asztal rögzít karja  
12 Hasító kereszt 
13 Feszít gumik  

Kicsomagolás/Szerelés  

 

Vigyázat!  
A t zifa hasogató gépet csak annak 
teljes összeszerelése után használja! 

1. Ellen rizze a csomagolás tartalmát (A ábra). 
Hiány esetén forduljon a keresked  
partneréhez. 

 

Tudnivalók: 
A szereléshez szükséges C ábrán 
látható szerszám nem része a szállítási 
terjedelemnek. 

A kezel kar szerelése  
1. A kezel kar fészkét alul és felül is zsírozza 

meg (2.ábra).  

2. helyezze be a kezel karokat és a csövet a 
keresztcsatlakozóba  vezesse be (2.ábra).  

3. A rögzít csapot felülr l, a cs  bal oldalára 
vezesse be és alulról alátéttel és anyával 
rögzítse (3.ábra).  

A szorítópofák beállítása  
A szorítópofákat a rönk átmér jének megfelel en 
beállíthatja. A szorítópofákat mindkét oldalon 
egyformán kell beállítani. 

1. A szárnyas anyát lazítsa meg és a 
szorítópofákat hossz- és keresztirányban 
állítsa be a rönknek megfelel en.(4.ábra).  

2. Húzza meg feszesen a szárnyas anyát.  

A hasítókereszt szerelése 
1. A rögzít  csavart (5-1.ábra) hajtsa be pár 

fordulatnyira a hasító keresztbe.  

2. Illessze fel a hasítókeresztet és a rögzít  
anyát hajtsa egészen fel. Húzza szorosra a 
rögzít csavart a hasítókereszt teljesen feltolt 
állapotában. 

3. A végállásban rögzítse a csavart a 
kontraanyával. (5-2.ábra).  

Elektromos csatlakoztatás 
Az elektromos csatlakoztatás egy csatlakozó-
kapcsoló kombináció segítségével történik.(A-8-
ábra).  

A kapcsoló el van látva feszültség kiesés elleni 
védelemmel. Ez megakadályozza a motor 
áramszünet utáni akaratlan beindulását. A motort 
a zöld bekapcsoló gomb benyomásával lehet 
újból üzembe helyezni.  

1. Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a tüzifa 
hasogató géphez.  

2. Csatlakoztassa a hosszabbítót a hálózati 
feszültséghez.  

 

Tudnivalók: 
A háromfázisú motorral szerelt típusnál 
(LHS 7000) ellen rizze a forgásirányt. A 
forgásiránynak meg kell egyeznie a 
ventilátor-fedélen elhelyezett nyíllal. 
Amennyiben ez nem így van, át kell 
kötni a csatlakozó-dugaszoló 
kombinációt. Ehhez használjon 
fáziskeres t. 

 

Figyelem! 
A rossz forgásirány tönkreteszi a 
hidraulika szivattyút. 

A csatlakozó átkötése  

1. Egy egyenes csavarhúzóval a fázisfordítót 
nyomja be és 90°-kal fordítsa el (6.ábra).  

2. Építse fel az áramellátást és próbálja ki újra 
a forgásirányt. 

Üzemeltetés  

 

Vigyázat! 
A t zifa hasogató gépet csak teljesen 
összeszerelt állapotban szabad 
használni, ha nincsenek hiányzó, vagy 
meghibásodott alkatrészek. 

Minden használat el tt: 
1. Szemrevételezéssel ellen rizze a gépet.  

2. A t zifa hasogató gépet csak teljesen 
összeszerelt állapotban szabad használni, 
ha nincsenek hiányzó, vagy meghibásodott 
alkatrészek. 

3. Szemrevételezéssel ellen rizze a csatlakozó 
kábelt. Meghibásodott (Vágott, kikopott, 
becsíp dött szigetelés ) csatlakozókábelt 
nem szabad használni. 

4. Szemrevételezéssel ellen rizze a hidraulikus 
egységet. 

A t zifa hasogató üzembe helyezése 

 

Vigyázat! 
A t zifa hasogatót csak egy személy 
kezelheti. 

Az eredeti használati utasítás fordítása 
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1. A t zifa hasogatót vízszintes szilárd talajra 
kell állítani. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó 
kábel ne legyen a lábak alatt!  

2. A csatlakozó kábelt úgy kell vezetni, hogy az 
ne törjön meg, ne csíp djön be, vagy egyéb 
más módon ne tudjon megsérülni. 

3. Lazítsa meg a házon lév  szárnyas anyákat, 
helyezze be kívülr l a lábakat és húzza meg 
a szárnyas anyákat. 

4. A hasító asztalt állítsa a hasítandó rönk 
magasságának megfelel en a 7.ábra szerint. 
A hasítóasztalnak vízszintesen, jól rögzített 
állapotban kell állnia. 

5. Az LHS 6000, HS 7000 típusnál a 
kifordítható asztalt fordítsa ki- vagy be. A 
kifordítható asztal behajtott állapotában 
rögzítse. 

 

Figyelem! 
Ha a hasítóék az alsó pozícióban van, a 
motor beindításakor automatikusan a 
fels  véghelyzetbe emelkedik. 

6. 2 fordulattal lazítsa meg a nívópálcát 

7. A motort a zöld indítógomb benyomásával 
kapcsolja be.  

8. Szükség esetén állítsa be a lökethosszt, lásd 
a lökethatárolás jelzését.  

9. A rönköt helyezze a hasító asztalra és a 
szorítópofákat rögzítse a rönkön.  

10. Nyomja le mindkét kezel kart. Megkezd dik 
a hasítás.  

11. A hasítás befejezésekor emelje fel mindkét 
kezel kart, ekkor a hasítóék a fels  
helyzetbe megy vissza..  

 

Vigyázat! 
Csak a hasítóék fels  helyzetbe érését 
követ en vegye ki a rönköt a hasító 
asztalról. 

 

Tudnivalók: 
Nehezen hasítható fa esetén a 
hasítóéket enyhén zsírozza meg. 

Löket határolás 
1. Helyezzen egy rönköt a hasító asztalra.  

2. Mindkét kezel kart nyomja le, míg a hasítóék 
a rönköt kb. 2 cm. re megközelíti. 

3. Engedje el az egyik kezel kart és kapcsolja 
ki a motort. A hasítóék ebben a helyzetben 
marad. 

4. Az állítócsavart (9-2.ábra) eressze meg, A 
löketrudat (9-1.ábra) húzza egészen fel és a 
rögzít csavart húzza meg.  

Szállítás  
1. A hasítóéket húzza fel teljesen és kapcsolja 

ki a motort.  

 

Vigyázat! 
Minden helyváltoztatás el tt húzza ki a 
hálózati csatlakozót. 

 

Figyelem! 
Szállítás el tt a nívópálcát er sen meg 
kell húzni, különben kifolyik a hidraulika 
olaj. 

2. Lazítsa meg a lábak szárnyas anyáit, illessze 
be a lábakat és rögzítse azokat a szárnyas 
anyákkal. 

3. Mindkét kezel kart rögzítse egy gumipókkal 
(10.ábra).  

4. A hasítóéknél lév  fogantyúval döntse kissé 
hátra a gépet, míg a kerekek a földre érnek. 
Ebben az állásban a t zifa hasogató 
könnyen szállítható.  

Karbantartás és ápolás 

 

Vigyázat! 
A t zifa hasogatón végzett minden 
munkálat el tt azt kapcsolja ki és 
távolítsa el a hosszabbító kábelt. A t zifa 
hasítón csak szakszer  javításokat 
szabad végezni. 

Ápolási munkálatok 

A hasítóék kenése 
1. A hasítóék minden használatba vétele el tt 

kén- és savmentes zsírral kenje meg azt. Ez 
megnöveli a csúszó felületek élettartamát. 

Karbantartási munkák 

A hasítóék élezése 
1. A hasítóéket szükség esetén reszel vel kell 

megélezni.  

A hidraulika olaj szintjének ellen rzése 

 

Tudnivalók: 
A hidraulika olaj szintjét a tüzifa 
hasogató minden szállítását követ en 
ellen rizni kell. Ekkor a tüzifa hasogató 
vízszintes talajon álljon. 

 

1. A hidraulika olaj nívópálcáját tekerje ki és 
egy tiszta ronggyal törölje le. 
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2. Dugja be a nívópálcát (ne tekerje), majd 
húzza ki. Az olajszintnek a "min" és "max" 
jelzések között kell lennie (11.ábra) Szükség 
esetén a hidraulika olajat után kell tölteni. 

3. A meghibásodott tömítést (11-1.ábra) 
rendszeresen ellen rizze, szükség esetén 
cseréltesse ki. 

 

Figyelem! 
A hidraulika olaj utántöltésekor annak 
viszkozitási osztálya HLP 46 legyen. 

Olajcsere nem szükséges. 

  

 

 

 

Meghibásodások 

Ha a t zifa hasogató meghibásodik, kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózati csatlakozó zsinórt.. Azokat 
a meghibásodásokat, melyek a következ  táblázatban nem szerepelnek, csak képzett szakszerviz 
javíthatja. 

 

Hibajelenség Oka  A hiba elhárítása 

A hasítóék nem mozog 
ki/be  

Helytelen motor forgásirány  

(LHS 7000 típusnál)  

Ellen rizze a forgásirányt  

Túl kevés hidraulika olaj  Töltse utána a hidraulika olajat  

Er tlen a hasítóék  Túl kevés hidraulika olaj  Töltse utána a hidraulika olajat 

A kidobórúd elgörbült  Ellen riztesse szakm helyben   

A h kapcsoló kikapcsolta  Várjon. Míg leh l a motor  

Csatlakozó aljzat, vagy hosszabbító 
hiba 

Ellen riztesse villanyszerel vel  

Nem m ködik a motor  

Kábel hiba  Cserélje le 

A hidraulika szivattyú 
zörög, a hasítóék elindul 
visszafelé  

Túl kevés hidraulika olaj Töltse utána a hidraulika olajat 

Az áramkimaradás védelem 
aktiválódott  

Biztosíték hiba (csak a LHS 7000 

típusnál)  

A kábelt és a hálózati áramot 
ellen riztesse villanyszerel vel 

Egy fázis kiesett (csak a LHS 7000 

típusnál)  
A kábelt és a hálózati áramot 
ellen riztesse villanyszerel vel 

A zöld kapcsológomb 
nem marad benyomott 
állapotban 

Kapcsoló hiba  Cserélje ki 

Túl kicsi a csatlakozó kábel 
keresztmetszete 

Nagyobb keresztmetszet  kábelt 
kell használni.  

A motor er sen melegszik 

Egy fázis kiesett (csak a LHS 7000 

típusnál) 
A kábelt és a hálózati áramot 
ellen riztesse villanyszerel vel 

Környezetvédelem, kidobás 

 

Az elhasználódott gépet ne dobja a háztartási szemétbe!  
A gép csomagolása, tartozékai és maga a gép újrahasznosítható anyagokból 
készült. 

Az eredeti használati utasítás fordítása 
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Tartozékok 

A lehetséges tartozékokat a B. ábrán tüntettük fel. Ezek nem részei a szállítási terjedelemnek. 


