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Erklärung der Symbole auf dem Gerät
Die Verwendung von Symbolen in diesem Handbuch soll Ihre Aufmerksamkeit auf mögliche Risiken lenken. Die
Sicherheitssymbole und Erklärungen, die diese begleiten, müssen genau verstanden werden. Die Warnungen selbst
beseitigen keine Risiken und können korrekte Massnahmen zum Verhüten von Unfällen nicht ersetzen.
Vor Inbetriebnahme das Handbuch lesen
Unfallsichere Schuhe benutzen
Arbeitshandschuhe verwenden
Gehörschutz und Schutzbrille benutzen

Gerät nicht bei Nässe verwenden! Vor Nässe schützen!
Rauchverbot im Arbeitsbereich
Kein Hydrauliköl auf den Boden laufen lassen
Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung! Unordnung kann Unfälle zur Folge haben!
Entsorgen Sie das Altöl ordnungsgemäß (Altölsammelstelle vor Ort). Es ist verboten, Altöl
in den Boden abzulassen oder mit Abfall zu vermischen.
Es ist verboten, Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen zu entfernen oder zu verändern.
Nur der Bediener darf im Arbeitsbereich der Maschine stehen. Unbeteiligte Personen
sowie Haus- und Nutztiere aus dem Gefahrenbereich (5 m Mindestabstand) fernhalten.
Entfernen Sie verklemmte Stämme nicht mit Ihren Händen.
Achtung! Vor Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten Motor abstellen und Netzstecker ziehen.
Schnitt- und Quetschgefahr; niemals gefährliche Bereiche berühren, wenn sich das Spaltmesser bewegt.
Hochspannung, Lebensgefahr!
Maschine darf nur von einer Person bedient werden!
2x

Oil

Oil

Entlüfterschraube vor Arbeitsbeginn circa 2 Umdrehungen lösen. Vor Transport schließen.
Vorsicht! Bewegte Werkzeuge!
Gerät nicht liegend transportieren!

m Achtung!

In dieser Bedienungsanweisung haben wir Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit
diesem Zeichen versehen
DE | 9
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1. Einleitung
Hersteller:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
Verehrter Kunde
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Ihrem neuen Gerät.
Hinweis:
Der Hersteller dieses Gerätes haftet nach dem geltenden Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden, die
an diesem Gerät oder durch dieses Gerät entstehen
bei:
• unsachgemäßer Behandlung
• Nichtbeachtung der Bedienungsanweisung
• Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fachkräfte
• Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatzteilen
• nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
• Ausfällen der elektrischen Anlage bei Nichtbeachtung der elektrischen Vorschriften und VDE-Bestimmungen 0100, DIN 57113 / VDE 0113
Beachten Sie:
Lesen Sie vor der Montage und vor Inbetriebnahme
den gesamten Text der Bedienungsanleitung durch.
Diese Bedienungsanleitung soll es Ihnen erleichtern,
Ihr Gerät kennenzulernen und dessen bestimmungsgemäßen Einsatzmöglichkeiten zu nutzen.
Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise,
wie Sie mit dem Gerät sicher, fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten, und wie Sie Gefahren vermeiden,
Reparaturkosten sparen, Ausfallzeiten verringern
und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Gerätes erhöhen.
Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser
Bedienungsanleitung müssen Sie unbedingt die für
den Betrieb des Gerätes geltenden Vorschriften Ihres
Landes beachten.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in einer
Plastikhülle geschützt vor Schmutz und Feuchtigkeit,
bei dem Gerät auf. Sie muss von jeder Bedienungsperson vor Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfältig beachtet werden.
An dem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die im
Gebrauch des Gerätes unterwiesen und über die damit verbundenen Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte Mindestalter ist einzuhalten.
Neben den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweisen und den besonderen Vorschriften Ihres Landes sind die für den Betrieb von
baugleichen Maschinen allgemein anerkannten technischen Regeln zu beachten.

Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder
Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung
und den Sicherheitshinweisen entstehen.

2. Gerätebeschreibung
1. Zusätzliche Halterungen
2. Transportgriffe
3. Krallen
4. Spaltkeil
5. Spaltholm
6. Tisch
7. Ölmessstab
8. Räder
9. Hubeinstellstange
10. Bediengriff
11. Bedienarme komplett
12. Ablagetisch (seitlich)
13. Schalter- / Steckerkombination
14. Motor
15. Abdeckung

3. Lieferumfang
A. Spalter
B. Bedienarme
C. Krallen
D. Zusätzliche Halterungen
E. Räder
F. Tisch
G. Sicherheitsbügel
H. Beipackbeutel (a,b,c)
a - Zylinderschraube M10 x 100 mm inklusive vier Beilagscheiben und selbstsichernden Muttern (2x)
b - Bolzen mit Federstecker (2x)
c - Sechskantschraube M8 x 25 mm inklusive selbstsichernde Muttern (4x)
I. Ablagetische (seitlich)
J. Bedienungsanleitung

4. Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für
daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen
aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der
Hersteller. Bestandteil der bestimmungsgemäßen
Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montageanleitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung.
Personen welche die Maschine bedienen und warten, müssen mit dieser vertraut und über mögliche
Gefahren unterrichtet sein. Darüber hinaus sind die
geltenden Unfallverhütungsvorschriften genauestens
einzuhalten. Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen
Bereichen sind zu beachten.
DE | 11
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Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers und daraus entstehende Schäden gänzlich aus.
Die Maschine darf nur mit Originalteilen und Originalzubehör des Herstellers betrieben werden.
Die Sicherheits-, Arbeits- und Wartungsvorschriften
des Herstellers sowie die in den Technischen Daten
• Der Hydraulik-Holzspalter ist nur für stehenden Betrieb einsetzbar, Hölzer dürfen nur stehend in Faserrichtung gespalten werden. Die Abmessungen
der zu spaltenden Hölzer:
• Holzlänge 550 mm
ø min. 70 mm, max. 400 mm
• Holz niemals liegend oder gegen die Faserrichtung
spalten.
• Die Sicherheits- Arbeits- und Wartungsvorschriften des Herstellers sowie die in den technischen
Daten angegebenen Abmessungen müssen eingehalten werden.
• Die zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften und
die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln müssen beachtet werden.
• Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewartet
oder repariert werden, die damit vertraut und über die
Gefahren unterrichtet sind. Eigenmächtige Verände
rungen an der Maschine schließen eine Haftung des
Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
• Die Maschine darf nur mit Originalzubehör und Originalwerkzeugen des Herstellers genutzt werden.
• Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als
nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko
dafür trägt allein der Benutzer.
Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden.
Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das
Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise
Warnung: Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden, sollten Sie die nachstehenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um so
das Risiko von Feuer, elektrischem Schlag und
Personenverletzungen zu reduzieren. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor sie mit diesem
Werkzeug arbeiten.
• Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine beachten.
• Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der
Maschine vollzählig in lesbarem Zustand halten.

• Die Sicherheitseinrichtungen an der Maschine dürfen nicht demontiert oder unbrauchbar gemacht
werden.
• Netzanschlussleitungen überprüfen. Keine fehlerhaften Anschlussleitungen verwenden.
• Vor Inbetriebnahme die korrekte Funktion der
Zweihandbedienung prüfen.
• Die Bedienungsperson muß mindestens 18 Jahre
alt sein. Auszubildende müssen mindestens 16
Jahre alt sein, dürfen aber nur unter Aufsicht an der
Maschine arbeiten.
• Beim Arbeiten Arbeitshandschuhe tragen.
• Vorsicht beim Arbeiten: Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das Spaltwerkzeug.
• Zum Spalten von schweren oder unhandlichen Teilen geeignete Hilfsmittel zum Abstützen verwenden.
• Umrüst-, Einstell- und Reinigungsarbeiten, sowie
Wartung und Beheben von Störungen nur bei aus
geschaltetem Motor durchführen. Netzstecker ziehen!
• Installationen, Reparaturen und Wartungsarbeiten an
der Elektroinstallation dürfen nur von Fachkräften
ausgeführt werden.
• Sämtliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
müs
sen nach abgeschlossenen Reparatur- und
Wartungsarbeiten sofort wieder montiert werden.
• Beim Verlassen des Arbeitsplatzes den Motor
ausschalten. Netzstecker ziehen!

6. Zusätzliche Sicherheitshinweise
• Der Holzspalter darf nur von einer einzelnen Person bedient werden.
• Tragen Sie Schutzausrüstung (Schutzbrille/-visier, Handschuhe, Sicherheitsschuhe), um sich vor
möglichen Verletzungen zu schützen.
• Niemals Stämme spalten, die Nägel, Draht oder
andere Gegenstände enthalten.
• Bereits gespaltenes Holz und Holzspäne erzeugen
einen gefährlichen Arbeitsbereich. Es besteht die
Gefahr des Stolperns, Ausrutschens oder Hinfallens.
Halten Sie den Arbeitsbereich immer ordentlich.
• Niemals bei eingeschalteter Maschine die Hände
auf sich bewegende Teile der Maschine legen.
• Spalten Sie nur Holz mit einer maximalen Länge
von 550 mm.
Restrisiken
Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und
den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln
gebaut. Dennoch können beim Arbeiten einzelne
Restrisiken auftreten.
• Verletzungsgefahr für Finger und Hände durch das
Spaltwerkzeug bei unsachgemäßer Führung oder
Auflage des Holzes.
• Verletzungen durch das wegschleudernde Werkstück bei unsachgemäßer Halterung oder Führung.
• Gefährdung durch Strom bei Verwendung nicht
ordnungsgemäßer Elektroanschlussleitungen.
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• Des Weiteren können trotz aller getroffener Vorkehrungen nicht offensichtliche Restrisiken bestehen.
• Restrisiken können minimiert werden, wenn die
Sicherheitshinweise und die Bestimmungsgemäße
Verwendung, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden.
• Gefährdung der Gesundheit durch Strom bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektro-Anschlussleitungen.
• Bevor Sie Einstell- oder Wartungsarbeiten vornehmen, lassen Sie die Starttaste los und ziehen den
Netzstecker.
• Vermeiden Sie zufällige Inbetriebsetzungen der Maschine: beim Einführen des Steckers in die Steckdose darf die Betriebstaste nicht gedrückt werden.
• Verwenden Sie das Werkzeug, das in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird. So erreichen Sie,
dass Ihre Maschine optimale Leistungen erbringt.
• Halten Sie Ihre Hände vom Arbeitsbereich fern,
wenn die Maschine in Betrieb ist.

*Betriebsart S6 40%, ununterbrochener periodischer
Betrieb. Der Betrieb setzt sich aus einer Anlaufzeit,
einer Zeit mit konstanter Belastung und einer Leerlaufzeit zusammen. Die Spieldauer beträgt 10 min,
die relative Einschaltdauer beträgt 40% der Spieldauer.

7. Technische Daten

8. Auspacken

Motor V / Hz

230V / 50Hz 400V / 50Hz

Aufnahmeleistung P1

3000 W

3000W

Abgabeleistung P2

2100 W

2250 W

Betriebsart

S6 40%

S6 40%

Motordrehzahl min

-1

Maße L x B X H

2800

2800

920 x 690 x
1520 mm

920 x 690 x
1520 mm

Tischhöhe

815 mm

815 mm

Arbeitshöhe

900 mm

900 mm

Holz Länge min max

210 - 550
mm

210 - 550
mm

Holz ø min - max

70 - 400 mm 70 - 400 mm

Leistung (t) max.

8

8

Zylinderhub

450 mm

450 mm

Vorlaufgeschwindigkeit

40 mm/s

40 mm/s

Rücklaufgeschwindigkeit

100 mm/s

120 mm/s

Ölmenge

4l

4l

Gewicht

100 kg

98 kg

Technische Änderungen vorbehalten!
Geräusch und Vibration
m Warnung: Lärm kann gravierende Auswirkungen
auf Ihre Gesundheit haben. Bei Maschinenlärm über 85
dB (A), tragen Sie bitte einen geeigneten Gehörschutz.
Geräuschkennwerte
Schallleistungspegel LWA
Schalldruckpegel LpA
Unsicherheit K WA/pA

84 dB (A)
75 dB (A)
3 dB (A)

Druckkraft:
Das Leistungsniveau der eingebauten Hydraulikpumpe kann ein kurzzeitiges Druckniveau für eine Spaltkraft von bis zu 8 Tonnen erreichen. In der Grundeinstellung werden die Hydraulikspalter werkseitig auf
ein ca. 10% niedrigeres Leistungsniveau eingestellt.
Aus Sicherheitsgründen dürfen die Grundeinstellungen vom Anwender nicht verstellt werden. Bitte beachten Sie, dass äußere Umstände wie Betriebs- und
Umgebungstemperatur, Luftdruck und Feuchtigkeit
die Viskosität des Hydrauliköls beeinflussen. Zudem
können Fertigungstoleranzen und Wartungsfehler
das erreichbare Druckniveau beeinträchtigen.

Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das
Gerät vorsichtig heraus. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ und Transportsicherungen (falls vorhanden). Überprüfen Sie, ob
der Lieferumfang vollständig ist. Kontrollieren Sie
das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden. Bei Beanstandungen muss sofort der Zubringer
verständigt werden. Spätere Reklamationen werden
nicht anerkannt. Bewahren Sie die Verpackung nach
Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.
Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand der Bedienungsanleitung mit dem Gerät vertraut. Verwenden
Sie bei Zubehör sowie Verschleiß- und Ersatzteilen
nur Originalteile. Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem
Fachhändler. Geben Sie bei Bestellungen unsere Artikelnummern sowie Typ und Baujahr des Gerätes an.
m ACHTUNG!
Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

9. Aufbau / Vor Inbetriebnahme
9.1 Montage Räder (Abb. 3)
• Stecken Sie den Bolzen (b) durch das Rad (7)
• Stecken Sie den Bolzen nun durch die Bohrungen,
welche sich am unteren Teil des Spalters befindet
• Fixieren Sie den Bolzen nun mit einem Federstecker
• Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen
Seite.

DE | 13
 www.scheppach.com /  service@scheppach.com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

9.2 Montage Tisch (5)
• Lockern Sie die Sternengriffschraube (Abb. 4)
• Klappen Sie die beiden Seitenablagen (11) nach
Außen, wie in Abb. 5 dargestellt
• Nun den Tisch in die dafür vorgesehen Halterung
anbringen (Abb. 6 (1) und die zuvor gelöste
Sternengriffschraube wieder anziehen (Abb. 6 (2).
9.2 Montage Bedienarme komplett (Abb. 4 + 5)
Die Bediengriffe der Arme zeigen nach außen!
• Fetten Sie die Blechlasche ein
• Bedienarm kpl. in die dafür vorgesehene Position
einsetzen (Abb. 4).
• Bedienarm (10) in die Schaltwippe (7a) einführen
• Sichern Sie den Bedienarm kpl. mit einer
Zylinderschraube (a), zwei Beilagscheiben und
einer selbstsichernden Mutter.
• Befestigen Sie nun den anderen Bedienarm nach
der beschriebenen Methode auf der anderen Seite
• Achtung! Spannen Sie die Bedienarme nicht zu
fest, diese müssen leichtgängig sein.
• Montieren Sie am Ende die Sicherheitsbügel (G),
diese werden mit zwei Kreuzschlitzsenkschrauben
am Bedienarm montiert (Abb. 5)
9.3 M
 ontage Krallen + Zusatzhalterungen
(Abb. 6 + 7)
• Befestigen Sie die Zusatzhalterungen (D) zusammen
mit den Krallen (C) am Bedienarm (Abb. 4)
• Stecken Sie hierzu zwei Sechskantschrauben (c)
durch die Bohrungen am Bedienarm und fixieren
Sie diese mit jeweils einer selbstsichernden Mutter
(Abb. 7)
• Achtung! Die Zacken, die an den Krallen angebracht
sind, müssen nach der Montage zueinander zeigen
9.4 Montage Tisch und Ablagetische (Abb. 8 - 10)
• Lockern Sie die Sternengriffschrauben (8a) (Abb. 8)
• Nun den Tisch (6) in die dafür vorgesehen
Halterung anbringen (Abb. 8) und die zuvor gelöste
Sternengriffschrauben wieder anziehen.
• Hängen Sie nun die Ablagetische (12) auf jeweils
zwei Schrauben, welche sich seitlich des Tisches
(6) befinden, ein (Abb. 9 + 10)
m ACHTUNG!
Vor der Inbetriebnahme das Gerät unbedingt
komplett montieren!

10. In Betrieb nehmen
Vergewissern Sie sich, dass die Maschine komplett
und vorschriftsmäßig montiert ist. Überprüfen Sie vor
jedem Gebrauch:
• die Anschlussleitungen auf defekte Stellen (Risse,
Schnitte und dergleichen),
• die Maschine auf evtl. Beschädigungen,
• ob alle Schrauben fest angezogen sind,

• die Hydraulik auf Leckstellen und
• den Ölstand
Ölstand überprüfen
Die Hydraulikanlage ist ein geschlossenes System
mit Öltank, Ölpumpe und Steuerventil. Überprüfen
Sie den Ölstand regelmäßig vor jeder Inbetriebnahme. Zu niedriger Ölstand kann die Ölpumpe beschädigen. Der Ölstand muss innerhalb der mittleren
Markierung am Ölmessstab sein. Die Spaltsäule
muss vor der Prüfung eingefahren sein, die Maschine muss eben stehen. Drehen Sie den Ölmessstab
komplett rein um den Ölstand zu messen.
Funktionsprüfung
Vor jedem Einsatz soll eine Funktionsprüfung gemacht werden.
Aktion:

Ergebnis:

Beide Handgriffe nach
unten drücken.

Spaltmesser geht nach
unten - bis ca. 10 cm
über Tisch.

Jeweils einen Handgriff
loslassen

Spaltmesser bleibt in
der gewählten Position
stehen.

Loslassen beider Handgriffe

Spaltmesser fährt in die
obere Position zurück.

Entlüften (Abb. 13)
Entlüften Sie die Hydraulikanlage, bevor Sie den
Spalter in Betrieb nehmen.
• Lösen Sie die Entlüftungsklappe (8) einige Umdrehungen, damit Luft aus dem Öltank entweichen kann.
• Lassen Sie die Kappe während des Betriebs offen.
• Bevor Sie den Spalter bewegen, schließen Sie die
Kappe wieder, da sonst Öl auslaufen kann.
Wenn die Hydraulikanlage nicht entlüftet wird, beschädigt die eingeschlossene Luft die Dichtungen
und damit den Spalter!
Hubbegrenzung bei Kurzholz (Abb. 11)
Untere Spaltmesserposition ca. 10 cm über Spalttisch
• Spaltmesser auf gewünschte Position fahren einen
Bedienarm loslassen
• Motor ausschalten
• Den zweiten Bedienarm loslassen
• Die Sternengriffschraube (11a) lösen
• Die Hub-Einstellstange (9) nach oben führen, bis
Sie von der Feder gestoppt wird
• Die Sternengriffschraube (11a) wieder anziehen.
• Motor einschalten
• Obere Position überprüfen.
Ein-/Ausschalten (13)
Drücken Sie den grünen Knopf zum Einschalten.
Drücken Sie den roten Knopf zum Ausschalten.
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Hinweis: Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die
Funktion der Ein-Ausschalt-Einheit durch einmaliges
Ein- und Ausschalten.
Wiederanlaufsicherung bei Stromunterbrechung
(Nullspannungsauslöser)
Bei Stromausfall, unbeabsichtigtem Ziehen des Steckers oder defekter Sicherung schaltet das Gerät
automatisch ab. Zum Wiedereinschalten drücken Sie
erneut den grünen Knopf an der Schalteinheit.
Spalten
• Holz auf den Tisch stellen, mit beiden Handgriffen
fest- halten, Handgriffe nach unten drücken, sobald
das Spaltmesser in das Holz eindringt die Handgriffe nach außen schieben bei gleichzeitigem Druck
nach unten. Dabei wird verhindert, dass Druck auf
die Haltebleche ausgeübt wird.
• Nur gerade abgesägte Hölzer spalten.
• Holz senkrecht spalten.
• Nie liegend oder quer spalten.
• Beim Holzspalten geeignete Handschuhe tragen.
Arbeitsende
• Fahren Sie das Spaltmesser in die untere Position.
• Lassen Sie einen Bedienarm los.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netz
stecker.
• Schließen Sie die Entlüftungsschraube.
• Allgemeine Wartungshinweise beachten
Elektrischer Anschluss
Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlossen. Der Anschluss entspricht den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen.
Der kundenseitige Netzanschluss sowie die verwendete Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften entsprechen.
Schadhafte Elektro-Anschlussleitung
An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft
Isolationsschäden.
Ursachen hierfür können sein:
• Druckstellen, wenn Anschlussleitungen durch
Fenster oder Türspalten geführt werden.
• Knickstellen durch unsachgemäße Befestigung
oder Führung der Anschlussleitung.
• Schnittstellen durch Überfahren der Anschlussleitung.
• Isolationsschäden durch Herausreißen aus der
Wandsteckdose.
• Risse durch Alterung der Isolation.

Elektrische Anschlussleitungen regelmäßig auf Schäden überprüfen. Achten Sie darauf, dass beim Überprüfen die Anschlussleitung nicht am Stromnetz hängt.
Elektrische Anschlussleitungen müssen den einschlägigen VDE- und DIN-Bestimmungen entsprechen. Verwenden Sie nur Anschlussleitungen mit
Kennzeichnung H07RN.
Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf dem Anschlusskabel ist Vorschrift. Beim Einphasen-Wechselstrommotor empfehlen wir, für Maschinen mit hohem Anlaufstrom (ab 3000 Watt), eine Absicherung
von C 16A oder K 16A!
Wechselstrommotor 230 V/ 50 Hz
Netzspannung 230 Volt / 50 Hz.
Netzanschluss und Verlängerungsleitung müssen
3-adrig sein = P + N + SL. - (1/N/PE).
Verlängerungsleitungen bis 25m müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² aufweisen. Der Netzanschluss wird mit maximal 16 A abgesichert.
Drehstrommotor 400 V/ 50 Hz
Netzspannung 400 Volt / 50 Hz.
Netzanschluss und Verlängerungsleitung müssen
5-adrig sein = 3 P + N + SL. - (3/N/PE).
Verlängerungsleitungen bis 25m müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² aufweisen.
Der Netzanschluss wird mit maximal 16 A abgesichert
Bei Netzanschluss oder Standortwechsel muss die
Drehrichtung überprüft werden. Gegebenenfalls
muss die Polarität getauscht werden.
Polwende-Einrichtung im Gerätestecker drehen.

11. Reinigung
Achtung!
Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.
Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder
Benutzung reinigen.
Wischen Sie von Zeit zu Zeit mit einem Tuch Späne
und Staub von der Maschine ab.
Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie
keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten
die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie
darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann.

Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen
nicht verwendet werden und sind aufgrund der Isolationsschäden lebensgefährlich.
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12. Transport
Um den Holzspalter zu transportieren, muss man das
Spaltmesser ganz nach unten fahren. Den Spalter
mit dem Handgriff an der Spaltsäule leicht kippen,
bis die Maschine sich auf die Räder neigt und so fortbewegt werden kann. (Abb. 12).

13. Lagerung
Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem
dunklen, trockenen und frostfreien sowie für Kinder
unzugänglichen Ort. Die optimale Lagertemperatur
liegt zwischen 5 und 30 ˚C. Bewahren Sie das Werkzeug in der Originalverpackung auf. Decken Sie das
Werkzeug ab, um es vor Staub oder Feuchtigkeit zu
schützen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bei
dem Werkzeug auf.

14. Wartung
Achtung!
Ziehen Sie vor allen Wartungsarbeiten den Netzstecker.
Wann wechsle ich das Öl?
Erster Ölwechsel nach 50 Betriebsstunden, danach
alle 250 Betriebsstunden.
Ölwechsel
• Fahren Sie die Spaltsäule komplett ein.
• Stellen Sie einen Behälter mit mindestens 6l
Fassungsvermögen unter den Spalter.
• Lösen Sie den Ölmessstab (8).
• Öffnen Sie die Ölablassschraube unter dem Öltank, damit das Öl herauslaufen kann.
• Schließen Sie die Ölablassschraube wieder.
• Füllen Sie 4l neues Hydrauliköl mit Hilfe eines sauberen Trichters ein.
• Schrauben Sie den Ölmessstab wieder auf.
Entsorgen Sie anfallendes Altöl ordnungsgemäß
in der örtlichen Altölsammelstelle. Es ist verboten, Altöle in den Boden abzulassen oder mit Abfall zu vermischen.
Wir empfehlen Öle der HLP 32 Reihe.
Spalterholm
Der Holm des Spalters ist vor Inbetriebnahme leicht
einzufetten. Dieser Vorgang muss alle 5 Betriebsstunden wiederholt werden. Fett oder Sprühöl leicht
auftragen. Der Holm darf nicht trockenlaufen.
Hydraulikanlage
Die Hydraulikanlage ist ein geschlossenes System
mit Öltank, Ölpumpe und Steuerventil.
Das werksseitig komplettierte System darf nicht verändert oder manipuliert werden.

Ölstand regelmäßig kontrollieren.
Zu niedriger Ölstand beschädigt die Ölpumpe
Hydraulikanschlüsse und Verschraubungen regelmäßig auf Dichtheit prüfen – evtl. nachziehen.
Anschlüsse und Reparaturen
Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrüstung dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.
Bei Rückfragen bitte folgende Daten angeben:
• Stromart des Motors
• Daten des Maschinen-Typenschildes
• Daten des Motor-Typenschildes
Service-Informationen
Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen
Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.
Verschleißteile*:
Spaltkeil-/Spaltholmführungen,
Hydrauliköl
* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.

15. Entsorgung & Wiederverwertung
Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um
Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung
ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder
kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in
der Gemeindeverwaltung nach!
Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses
Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann
z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße
Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro und ElektronikAltgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf
die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts
tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger,
einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.
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16. Störungsabhilfe
Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und beschreibt wie sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine
einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie das Problem damit nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich an
Ihre Service-Werkstatt.
Störung

mögliche Ursache

Abhilfe

Die hydraulische Pumpe
springt nicht an

Spannung fehlt

Prüfen, ob die Leitungen Stromversorgung
haben

Der Thermoschalter des Motors hat
sich ausgeschaltet

Dem Thermoschalter im Inneren des
Motorgehäuses wieder einschalten

Niedriger Ölstand

Den Ölstand kontrollieren und nachfüllen

Einer der Hebel ist nicht
angeschlossen

Die Befestigung der Hebel kontrollieren

Schmutz in den Schienen

Die Säule reinigen

Die Säule bewegt sich nicht
abwärts

Motor läuft an, aber die Säule Falsche Drehrichtung des Motors
bewegt sich nicht abwärts
bei Drehstrom

Drehrichtung des Motors prüfen und umstellen
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Explanation of the symbols on the equipment
The use of symbols in this manual is intended to draw your attention to possible risks. The safety symbols and the
explanations that accompany them must be perfectly understood. The warnings in themselves do not remove the risks
and cannot replace correct actions for preventing accidents.
Please read the manual before start-up
Wear safety footwear
Wear work gloves
Use hearing protection and safety goggles

Do not use the unit in wet conditions
No smoking in the working area
Do not spill hydraulic oil on the floor
Keep your workspace clean! Untidiness can cause accidents!
Dispose of waste oil correctly (waste oil collection point on site). Do not dump waste oil in
the ground or mix it with waste.
Do not remove or modify protection and safety devices.
Only the operator is allowed in the work area of the machine. Keep other people and animals (minimum distance 5 m) at a distance.
Do not remove jammed trunks with your hands.
Caution! Switch off the engine before repair, maintenance and cleaning. Unplug the mains
plug.
Danger of bruising and injury from sharp edges; never touch danger areas when the
cleaver is moving.
High-voltage, danger to life!
The machine must only be operated by one person!
2x

Oil

Loosen the vent bolt two revolutions, before starting work. Close before transport.

Oil

Caution! Moving machine parts!
Do not transport the device in the horizontal position!

m Attention!

In this operating manual, we have used this sign to mark all sections that concern your safety.
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1. Introduction
MANUFACTURER:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
DEAR CUSTOMER,
We hope your new tool brings you much enjoyment
and success.
NOTE:
According to the applicable product liability laws, the
manufacturer of the device does not assume liability
for damages to the product or damages caused by
the product that occurs due to:
• Improper handling,
• Non-compliance of the operating instructions,
• Repairs by third parties, not by authorized service
technicians,
• Installation and replacement of non-original spare
parts,
• Application other than specified,
• A breakdown of the electrical system that occurs
due to the non-compliance of the electric regulations and VDE regulations 0100, DIN 57113 /
VDE0113.
We recommend:
Read through the complete text in the operating instructions before installing and commissioning the
device. The operating instructions are intended to
help the user to become familiar with the machine
and take advantage of its application possibilities in
accordance with the recommendations. The operating instructions contain important information on how
to operate the machine safely, professionally and
economically, how to avoid danger, costly repairs, reduce downtimes and how to increase reliability and
service life of the machine.
In addition to the safety regulations in the operating
instructions, you have to meet the applicable regulations that apply for the operation of the machine in
your country. Keep the operating instructions package with the machine at all times and store it in a
plastic cover to protect it from dirt and moisture.
Read the instruction manual each time before operating the machine and carefully follow its information. The machine can only be operated by persons
who were instructed concerning the operation of the
machine and who are informed about the associated dangers. The minimum age requirement must be
complied with.
In addition to the safety instructions in this operating
manual and the separate regulations of your country,
the generally recognised technical rules for operating woodworking machines must also be observed.

We accept no liability for accidents or damage that
occur due to a failure to observe this manual and the
safety instructions.

2. Device description
1. Additional retainers
2. Transport handles
3. Claw
4. Riving knife
5. Riving bar
6. Table
7. Wheels
8. Oil dipstick
9. Stroke setting bar
10. Control handle
11. Complete control arms
12. Tray table (lateral)
13. Combination switch/plug
14. Motor
15. Cover

3. Scope of delivery
A. Splitter
B. Control arms
C. Claw
D. Additional retainers
E. Wheels
F. Table
G. Safety bar
H. Enclosed accessories bag (a, b, c)
a - Cylindrical screw M10 x 100 mm including four
washers and self-locking nuts (2x)
b - Bolt with cotter pin (2x)
c - Hexagon screw M8 x 25 mm including self-locking
nuts (4x)
I. Tray tables (lateral)
J. Operating manual

4. Intended use
The equipment is to be used only for its prescribed
purpose. Any other use is deemed to be a case of
misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind
caused as a result of this.
To use the equipment properly you must also observe the safety information, the assembly instructions and the operating instructions to be found in
this manual. All persons who use and service the
equipment have to be acquainted with this manual
and must be informed about the equipment’s potential hazards. It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area.
The same applies for the general rules of health and
safety at work.
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The manufacturer will not be liable for any changes
made to the equipment nor for any damage resulting
from such changes.
• The hydraulic log splitter can only be used in a vertical position. Logs may only be split along the direction of the fiber. Log dimensions are:
Log lengths 550 mm
Ø min. 70 mm, max. 400 mm
• Never split logs in horizontal position or against the
direction of the fiber.
• Observe the safety, working, and maintenance instructions of the manufacturer, as well as the dimensions given in the chapter Technical data.
• The applicable accident prevention regulations as
well as all generally recognized safety rules must
be adhered to.
• Only persons who have been trained in the use of
the machine and have been informed of the various
dangers may work with the machine and service or
repair it. Arbitrary modifications of the machine release the manufacturer from any responsibility for
resulting damage.
• The machine may only be used with original accessories and original tools of the manufacturer.
• Any other use exceeds authorization. The manufacturer is not responsible for any damages resulting from unauthorized use; risk is the sole responsibility of the operator.
The machine may be operated only with original parts
and original accessories of the manufacturer.
The safety, work and maintenance instructions of
the manufacturer as well as the dimensions indicated in the Technical Data section must be adhered to.
Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the
equipment is used in commercial, trade or industrial
businesses or for equivalent purposes.

5. Safety notes
WARNING: When you use electric machines, always observe the following safety instructions in
order to reduce the risk of fire, electric shock, and
injuries.
Please read all the instructions before you work
with this machine.
• Observe all safety notes and warnings attached to
the machine.
• See to it that safety instructions and warnings attached to the machine are always complete and
perfectly legible.
• Protection and safety devices on the machine may
not be removed or made useless.

• Check electrical connection leads. Do not use any
faulty connection leads.
• Before putting into operation check the correct
function of the two-hand control.
• Operating personnel must be at least 18 years of age.
Trainees must be at least 16 years of age, but may
only operate the machine under adult supervision.
• Wear working gloves when working.
• Caution when working: There is a danger to fingers
and hands from the splitting tool.
• Use adequate supports when splitting heavy or
bulky logs.
• Before starting any conversion, setting, cleaning,
maintenance or repair work, always switch off the machine and disconnect the plug from the power supply.
• Connections, repairs, or servicing work on the electrical equipment may only be carried out by an electrician.
• All protection and safety devices must be replaced
after completing repair and maintenance procedures.
• When leaving the work place, switch off the machine
and disconnect the plug from the power supply.

6. Additional safety instructions
• The log splitter may only be operated by one person.
• Wear protective gear like safety goggles or other
eye protection, gloves, safety shoes etc. to protect
yourself from possible injuries.
• Never split logs containing nails, wire, or other foreign objects.
• Already split wood and wood chips can be dangerous. You can stumble, slip or fall down. Keep the
working area tidy.
• While the machine is switched on, never put your
hands on moving parts of the machine.
• Only split logs with a maximum length of 550 mm.
Remaining hazards
The machine has been built using modern technology in accordance with recognized safety
rules. Some remaining hazards, however, may
still exist.
• The splitting tool can cause injuries to fingers and
hands if the wood is incorrectly guided or supported.
• Thrown pieces can lead to injury if the work piece is
not correctly placed or held.
• Injury through electric current if incorrect electric
connection leads are used.
• Even when all safety measures are taken, some remaining hazards which are not yet evident may still
be present.
• Remaining hazards can be minimized by following
the safety instructions as well as the instructions in
the chapter Authorized use and in the entire operating manual.
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• Health hazard due to electrical power, with the use
of improper electrical connection cables.
• Release the handle button and switch off the machine prior to any operations.
• Avoid accidental starts of the machine: Do not press
the start button while inserting the plug into the socket.
• Use the tools recommended in this manual to obtain the best results from your machine.
• Always keep hands away from the work area when
the machine is running.

7. Technical data
Motor V/Hz

230V / 50Hz 400V / 50Hz

Input P1 W

3000 W

3000 W

Output P2 W

2100 W

2250 W

Operating mode

S6 40%

S6 40%

Motor speed 1/min

2800

2800

Dimensions D/W/H

920 x 690 x
1520 mm

920 x 690 x
1520 mm

Table height

815 mm

815 mm

Working height

900 mm

900 mm

Log length min. max.

210 - 550
mm

210 - 550
mm

Wood Ø min. - max.

70 - 400 mm 70 - 400 mm

Power max. tons*

8

8

Piston stroke

450 mm

450 mm

Forward speed

40 mm/s

40 mm/s

Return speed

100 mm/s

120 mm/s

4l

4l

100 kg

98 kg

Oil quantity
Weight

Subject to technical changes!
Noise
m Warning: Noise can have serious effects on your
health. If the machine noise exceeds 85 dB (A),
please wear suitable hearing protection.
Characteristic noise emission values
sound power level LWA
84 dB (A)
sound pressure level LpA 75 dB (A)
uncertainly K WA/pA		
3 dB
* S6 40%, continuous operation periodic duty. Identical duty cycles with a period at load followed by a
period at no load. Running time 10 minutes; duty cycle is 40% of the running time.
Pressure:
The performance level of the built-in hydraulic pump
can reach a short-term pressure level for a splitting force of up to 8 tons. In the basic setting, hydraulic splitters are set at the factory to an approx.
10% lower output level. For safety reasons, the

basic settings must not be changed by the user.
Please note that external circumstances such as operating and ambient temperature, air pressure and
moisture affect the viscosity of the hydraulic oil. In
addition, manufacturing tolerances and maintenance
errors can affect the reachable pressure level.

8. Unpacking
Open the packaging and remove the device carefully.
Remove the packaging material as well as the packaging and transport bracing (if available).
Check that the delivery is complete.
Check the device and accessory parts for transport
damage. In case of complaints the dealer must be
informed immediately. Subsequent complaints will
not be accepted. If possible, store the packaging until
the warranty period has expired.
Read the operating manual to make yourself familiar
with the device prior to using it.
Only use original parts for accessories as well as for
wearing and spare parts. Spare parts are available
from your specialized dealer.
Specify our part numbers as well as the type and year
of construction of the device in your orders.
m ATTENTION
The device and packaging materials are not toys!
Children must not be allowed to play with plastic bags, film and small parts! There is a risk of
swallowing and suffocation!

9. A
 ttachment / Before starting the
equipment
9.1 Fitting the wheels (Fig. 3)
• Insert the bolt (b) through the wheel (7).
• Now insert the bolt through the holes in the lower
part of the splitter.
• Now secure the bolt with a cotter pin
• Repeat this process on the other side.
9.2 Fitting the complete control arms (Fig. 4 + 5)
• Grease the metal plate
• Insert the complete control arm in the position
provided (Fig. 4).
• Guide control arm (10) into the rocker switch (7a)
(Fig. 4)
• Secure the complete control arm with a cylindrical
screw (a), two washers and a self-locking nut.
• Now fasten the other control arm on the other side
in accordance with the method described.
• Attention! Do not clamp the control arms too
tightly, they must move easily.
• Mount the safety bars (G) at the end. These are fitted
on the control arm with two Phillips countersunkhead screws (Fig. 5)
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9.3 Installing the claws + additional retainers (Fig.
6 + 7)
• Fasten the additional retainers (D) together with the
claws (C) on the control arm (Fig. 4)
• To do so, insert two hexagon screws (c) through the
holes on the control arm and secure each with a
self-locking nut (Fig. 7)
• Note that the prongs on the claws must point
towards each other after installation (fig. 9)
9.4 Installing the table and tray tables (Fig. 8 - 10)
• Undo the star-grip screw (8a) (Fig. 8)
• Now fit the table (6) in the retainer intended (Fig.
8) and re-tighten the star grip screws previously
loosened.
• Now hang the tray tables (12) on two screws located
on the side of the table (6) respectively (Fig. 9 + 10)
m IMPORTANT!
You must fully assemble the appliance before using it
for the first time!

10. Initial operation
Make sure the machine is completely and expertly assembled. Check before every use:
• The connection cables for any defective spots
(cracks, cuts etc.).
• The machine for any possible damage.
• The firm seat of all bolts.
• The hydraulic system for leakage.
• The oil level.
Checking the oil level
The hydraulic unit is a closed system with oil tank, oil
pump and control valve. Check the oil level regularly
before every use. Too low an oil level can damage
the oil pump. The level of oil must be checked when
the riving knife is pulled back. If the oil level is at the
lower notch, then the oil level is at a minimum. Should
this be the case, oil must be immediately added. The
upper notch indicates the maximum oil level. The machine must be on level ground. Screw in the oil dipstick fully, to measure the oil level.
Functional test
Test the function before every use.
Action:

Result:

Push both handles towards
below.

Splitting knife goes
down to approx. 10
cm above the table.

Let one handle loose, then
the other.

Splitting knife stops
in the desired position.

Let both handles loose.

Splitting knife
returns to upper
position.

Venting (Fig. 13)
Before working with the log splitter, vent the hydraulic
system.
• Release the venting cap (8) by a few revolutions so
the air can escape from the oil tank.
• Leave the cap open during the operation.
• Before you move the log splitter, close the cap
again in order not to lose any oil.
If the hydraulic system is not vented, the enclosed air
will damage the gaskets and with it the complete log
splitter.
Stroke limit for short logs (Fig. 11)
Lower splitting knife position about 10 cm above table.
• Move splitting knife to the desired position
• Release one operating arm
• Switch motor off
• Release the second operating arm
• Undo the star grip screw (11a)
• Push the stroke set rod (9) to the top until it is
stopped by the spring
• Tighten the star grip screw (11a) again.
• Switch motor on
• Check upper position
Switching on and off (13)
Press the green button for switching on.
Press the red button for switching off.
Note: Check the function of the ON/OFF unit before
every use by switching on and off once.
Restarting safety in case of current interruption
(no-volt release).
In case of current failure, inadvertent pulling of the
plug, or a defective fuse, the machine is switched off
automatically. For switching on again, press anew the
green button of the switch unit.
Splitting

• Place the log on the table, hold it with both handles,
press the handles down. As soon as the splitting
knife enters the wood, push the handles down and
to the outside at the same time. This prevents the
wood from putting pressure on the holder plates.
• Only split straight cut logs.
• Split the logs in vertical position.
• Never split in horizontal position or across.
• Wear protective gloves when splitting.
End of work
• Move the splitting knife to the lower position.
• Release one operating arm.
• Switch the machine off and pull the power plug.
• Close the venting cap.
• Observe the general maintenance instructions.
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Electrical connection
The electrical motor installed is connected and ready
for operation. The connection complies with the applicable VDE and DIN provisions.
The customer‘s mains connection as well as the extension cable used must also comply with these regulations.
Damaged electrical connection cable
The insulation on electrical connection cables is often damaged.
This may have the following causes:
• Passage points, where connection cables are
passed through windows or doors.
• Kinks where the connection cable has been improperly fastened or routed.
• Places where the connection cables have been cut
due to being driven over.
• Insulation damage due to being ripped out of the
wall outlet.
• Cracks due to the insulation ageing.
Such damaged electrical connection cables must not
be used and are life-threatening due to the insulation damage.
Check the electrical connection cables for damage
regularly. Make sure that the connection cable does
not hang on the power network during the inspection.
Electrical connection cables must comply with the
applicable VDE and DIN provisions. Only use connection cables with the marking „H07RN“.
The printing of the type designation on the connection cable is mandatory.
For single-phase AC motors, we recommend a fuse
rating of 16A (C) or 16A (K) for machines with a high
starting current (starting from 3000 watts)!
AC motor 230 V/ 50 Hz
Mains voltage 230 Volt / 50 Hz.
The mains connection and the extension cable have
to be three-core cables = P + N + SL. - (1/N/PE).
Extension cables up tp 25m long must have a minimum cross-section of 1.5 mm².

11. Cleaning
Attention!
Pull out the power plug before carrying out any cleaning work on the equipment.
We recommend that you clean the equipment immediately after you use it.
Clean the equipment regularly with a damp cloth and
some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in
the equipment. Ensure that no water can get into the
interior of the equipment.

12. Transport
For transport, the splitting knife A must be completely
moved down. Slightly tilt the log splitter with handle B
on the splitting column until the machine is inclined on
the wheels and can be moved. (Fig 12)

13. Storage
Store the device and its accessories in a dark, dry
and frost-proof place that is inaccessible to children.
The optimum storage temperature is between 5 and
30˚C.
Cover the electrical tool in order to protect it from
dust and moisture. Store the operating manual with
the electrical tool.

14. Maintenance
Attention!
Pull out the power plug before carrying out any maintenance work on the equipment.
When must the oil be changed?
First oil change after 50 operating hours, then every
250 operating hours.

Three-phase motor 400 V / 50 Hz
Mains voltage 400 V / 50 Hz
Mains voltage and extension cables must be 5-lead
(3P + N + SL (3/N/PE). Extension cables up tp 25m
long must have a minimum cross-section of 1.5 mm².
Mains fuse protection is 16 A maximum.

Oil change
• Completely retract the splitting column.
• Put a container with a volume of at least 6 litres
under the splitter.
• Release the oil dipstick (8).
• Open the oil drain plug under the oil tank so the oil
can flow out.
• Afterwards, close the oil drain plug again.
• Remove the ventilation cap, pour in 4 litres of fresh
hydraulic oil using a clean funnel.
• Screw the oil dipstick in again.

When connecting to the mains or relocating the machine, check the direction of rotation (swap polarity in
the wall socket if necessary). Turn pole inverter in the
machine socket.

Dispose of the used oil in a correct manner at a
public collection facility. It is prohibited to drop
old oil on the ground or to mix it with waste.
We recommend oil from the HLP 32 range.
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Splitting spar
Before use, the spar of the splitter must be slightly
greased. Repeat this procedure every five operating
hours. Slightly apply grease of oil spray. The spar
may never run dry.
Hydraulic system
The hydraulic unit is a closed system with oil tank, oil
pump and control valve.
The system is complete when the machine is delivered, and may not be changed or manipulated.
Connections and repairs
Connections and repairs of electrical equipment may
only be carried out by an electrician.
Please provide the following information in the event
of any enquiries:
• Type of current for the motor
• Machine data - type plate
• Machine data - type plate
Service information
Please note that the following parts of this product
are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as
consumables.
Wear parts*: splitting wedge guides, hydraulic oil, splitting wedge

* Not necessarily included in the scope of delivery!

15. Disposal and recycling
The equipment is supplied in packaging to prevent it
from being damaged in transit. The raw materials in
this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types
of material, such as metal and plastic.
Defective components must be disposed of as special waste. Ask your dealer or your local council.
Old devices must not be disposed of with household waste!
This symbol indicates that this product must
not be disposed of together with domestic
waste in compliance with the Directive
(2012/19/EU) pertaining to waste electrical and electronic equipment (WEEE). This product must be disposed of at a designated collection point. This can
occur, for example, by handing it in at an authorised
collecting point for the recycling of waste electrical
and electronic equipment. Improper handling of
waste equipment may have negative consequences
for the environment and human health due to potentially hazardous substances that are often contained
in electrical and electronic equipment. By properly
disposing of this product, you are also contributing
to the effective use of natural resources. You can
obtain information on collection points for waste
equipment from your municipal administration, public waste disposal authority, an authorised body for
the disposal of waste electrical and electronic equipment or your waste disposal company.

16. Troubleshooting
The table below contains a list of error symptoms and explains what you can do to solve the problem if your tool fails to
work properly. If the problem persists after working through the list, please contact your nearest service workshop.
Malfunction

Possible cause
No electric power

The hydraulic pump does not
start

The column does not move
down
Motor starts but column does
not move down

Remedy
Check cable for electric power

Thermal switch of motor cut off

Engage thermal switch inside the motor casing
again

Low oil level

Check oil level and refill

One of the levers not connected

Check fixing of lever

Dirt in the rails

Clean the column

Wrong turning direction of 3-phase
motor

Check turning direction of motor and change
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Légende des symboles figurant sur l’appareil
L’utilisation de symboles dans ce manuel permet d’attirer votre attention sur les éventuels risques. Les symboles de
sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements en eux-même
ne permettent pas d'éliminer les risques ni de remplacer les mesures adaptées pour la prévention des accidents.

Před uvedením do provozu si přečtěte příručku
Používejte bezpečnostní obuv
Vždy používejte ochranné rukavice
Používejte ochranu sluchu a ochranné brýle
Otevřený oheň a kouření v blízkosti přístroje jsou přísně zakázány!
Zákaz kouření v pracovním prostoru
Hydraulický olej nesmí vytékat na zem
Udržujte pracovní prostor v pořádku! Nepořádek může vést k úrazům!
Zlikvidujte použitý olej podle předpisů (sběrné místo pro likvidaci použitého oleje). Je zakázáno vypouštět použitý olej na zem nebo jej míchat s jiným odpadem.
Je zakázáno, odstraňovat a upravovat kryty a bezpečnostní zařízení.
V pracovním prostoru stroje smí být pouze obsluha. Nezúčastněné osoby a domácí či
užitková zvířata udržujte mimo nebezpečnou oblast (5 m = minimální vzdálenost).
Neodstraňujte uvíznuté kmeny nikdy rukama.
Pozor! Před opravami, údržbou a čištěním stroje vypněte motor a vytáhněte zástrčku.
Riziko pořezání a uskřípnutí; nikdy se nedotýkejte nebezpečných oblastí, když je štípací
nůž v pohybu.
Vysoké napětí, nebezpečí života!
Stroj smí být obsluhován vždy pouze jednou osobou!
2x

Oil

Oil

Odvzdušňovací šroub uvolněte před zahájením práce o cca 2 otáčky. Před přepravou jej
uzavřete
Pozor! Pohyblivé nástroje!
Stroj nepřepravujte naležato!

m UPOZORNĚNÍ!

Místa, která se týkají bezpečnosti, jsme v tomto návodu k použití označili touto značkou
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1. Úvod
VÝROBCE:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při práci s Vaším novým přístrojem.
POZNÁMKA,
V souladu s platnými zákony, které se týkají odpovědnosti za výrobek, výrobce zařízení nepřebírá
odpovědnost za poškození výrobku nebo za škody
způsobené výrobkem, ke kterým z následujících důvodů:
• Nesprávná manipulace.
• Nedodržení pokynů pro obsluhu.
• Opravy prováděné třetí stranou, opravy neprováděné v autorizovaném servisu.
• Montáž neoriginálních dílů nebo použití neoriginálních dílů při výměně.
• Jiné než specifikované použití.
• Porucha elektrického systému, která byla způsobena nedodržením elektrických předpisů a předpisů VDE 0100, DIN 57113, VDE0113.
Doporučujeme:
Před montáží a obsluhou tohoto zařízení si přečtěte
kompletní text v návodu k obsluze.
Pokyny pro obsluhu jsou určeny k tomu, aby se uživatel seznámil s tímto zařízením a aby při jeho použití využil všech jeho možností v souladu s uvedenými
doporučeními.
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace
o tom, jak provádět bezpečnou, profesionální a hospodárnou obsluhu stroje, jak se zabránit rizikům, jak
ušetřit náklady na opravy, jak zkrátit doby prostojů a
jak zvýšit spolehlivost a prodloužit provozní životnost
stroje.
Mimo bezpečnostních předpisů uvedených v návodu
k obsluze musíte dodržovat take platné předpisy, které se týkají provozu stroje ve vaší zemi.
Uchovávejte návod k obsluze stále v blízkosti stroje a
uložte jej do plastového obalu, aby byl chráněn před
nečistotami a vlhkostí. Přečtěte si návod k obsluze
před každým použitím stroje a pečlivě dodržujte v
něm uvedené informace. Stroj mohou obsluhovat
pouze osoby, které byly řádně proškoleny v jeho obsluze a které byly řádně informovány o rizicích spojených s jeho obsluhou. Při obsluze stroje musí být
splněn stanovený minimální věk.
Kromě bezpečnostních pokynů obsažených v této
příručce a zvláštních předpisů vaší země je třeba
respektovat technické předpisy, které jsou obecně
uznávány pro provoz dřevozpracujících strojů.

Nepřebíráme žádnou záruku za nehody nebo škody
způsobené nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních pokynů.

2. Popis zařízení
1. Doplňkové držáky
2. Přepravní madla
3. Čelisti
4. Štípací klín
5. Štípací traverza
6. Stůl
7. Kola
8. Olejová měrka
9. Tyč nastavení zdvihu
10. Ovládací madlo
11. Ovládací ramena kompl.
12. Odkládací stůl (boční)
13. Kombinace spínač/konektor
14. Motor
15. Kryt

3. Rozsah dodávky
A. Štípačka
B. Ovládací ramena
C. Čelisti
D. Doplňkové držáky
E. Kola
F. Stůl
G. Bezpečnostní třmen
H. Sáček na příslušenství (a, b, c)
a - š roub s válcovou hlavou M10 x 100 mm včetně
čtyř podložek a samojisticích matic (2x)
b - čep s pružinovou závlačkou (2x)
c - š roub s šestihrannou hlavou M8 x 25 mm včetně
samojisticích matic (4x)
I. Odkládací stoly (boční)
J. Návod k obsluze

4. Použití podle účelu určení
Stroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další, toto překračující použití, neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající
škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce.
Současti použiti podle učelu určeni je take dbat bezpečnostnich pokynů, tak jako navodu k montaži a
provoznich pokynů v navodu k použiti.
Osoby, ktere stroj obsluhuji a udržuji, musi byt s timto seznámeny a byt poučeny o možnych nebezpečich. Kromě toho musi byt co nejpřisněji dodržovany
platne předpisy k předchazeni urazům. Dale je třeba
dodržovat ostatni všeobecna pravidla v pracovnělekařskych a bezpečnostně technických oblastech.
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• Hydraulický štípač lze použít pouze ve svislé poloze, dřevěná polena smí být štípána pouze ve směru
dřevních vláken. Rozměry dřeva určeného ke štípání:
• Délka polen 550 mm
ø min. 70 mm, max. 400 mm
Dřevo nikdy neštípejte naležato nebo proti směru
dřevních vláken.
• Musí být dodržovány bezpečnostní, pracovní a
servisní pokyny výrobce a také technické parametry uvedené v kapitole Technické údaje.
• Dále je nutné dodržovat příslušné bezpečnostní
předpisy a ostatní všeobecně uznávané bezpečnostní a technické předpisy.
• Používat stroj, provádět na něm údržbu nebo jej
opravovat smí pouze osoby, které jsou s ním obeznámené, a jsou poučené o nebezpečích. Provedením svévolných změn na stroji zaniká veškerá
odpovědnost výrobce za případně vzniklé škody.
• Stroj se smí používat pouze s originálním příslušenstvím a originálními nástroji vyrobenými výrobcem.
• Jakékoliv jiné použití platí jako použití v rozporu s
určením. Výrobce není odpovědný za jakékoliv poškození v důsledku neschváleného použití, riziko
nese uživatel sám.
Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle
svého účelu určení konstruovány pro živnostenské,
řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme
žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a
při srovnatelných činnostech.

5. Bezpečnostní směrnice
VAROVÁNÍ: Když používáte elektrické přístroje a
nářadí, měli byste se řídit těmito základními preventivními opatřeními, aby se snížilo riziko požáru, rány elektrickým proudem a poranění osob.
Než začnete pracovat s tímto přístrojem, přečtěte
si prosím všechny pokyny.
• Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění na stroji.
• Udržujte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí na stroji v čitelném stavu.
• Bezpečnostní zařízení na stroji nesmí být odmontována nebo vyřazena z provozu.
• Zkontrolujte kabely pro připojení na síť. Nepoužívejte žádná vadná napájecí vedení.
• Před spuštěním zkontrolujte správnou funkci dvouručního ovládání.
• Věk pracovníka obsluhy musí být nejméně 18 let.
Věk praktikantů musí být nejméně 16 let, ti však
smí se strojem pracovat jen pod dohledem.
• Při práci používejte pracovní rukavice.
• Pozor při práci: Nebezpečí poranění prstů a rukou
štípacím nástrojem.

• Pro štípání těžkých nebo objemných dílů používejte
vhodné pomůcky pro podporu.
• Práce na novém seřízení, nastavení a čištění, stejně jako údržba a odstraňování poruch se smí provádět jen při vypnutém motoru. Vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky!
• Instalace, opravy a údržbářské práce na elektrické
instalaci smějí provádět jen odborníci.
• Všechna ochranná a bezpečnostní zařízení se
musí po dokončení oprav a údržby hned zase namontovat.
• Když opouštíte pracoviště, vypněte motor. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

6. Doplňující bezpečnostní pokyny
• Štípač smí obsluhovat pouze jedna osoba sama
• Používejte ochranné pracovní prostředky
(ochranné brýle/štít, rukavice, bezpečnostní obuv)
pro ochranu před rizikem úrazu.
• Nikdy neštípejte polena, která obsahují hřebíky,
dráty nebo jiné předměty.
• Již naštípaní polena a hobliny vytvářejí nebezpečný pracovní prostor. Je zde riziko klopýtnutí, uklouznutí nebo pádu. Udržujte pracovní prostor vždy
v pořádku.
• Je-li stroj zapnutý, nikdy nepokládejte ruce na pohybující se součásti stroje.
• Štípejte pouze dřevěná polena, která mají maximální délku 550 mm.
Stroj je vyroben podle stavu techniky a uznávaných
bezpečnostně-technických předpisů. Přesto se však
mohou při práci vyskytnout zbytková rizika.
• Nebezpečí poranění prstů a rukou štípacím nástrojem
při neodborném vedení nebo vkládání dřeva.
• Zranění způsobená odmrštěným obrobkem v případě
neodborného držení nebo vedení.
• Ohrožení proudem při používání kabelů pro připojení
na elektrickou síť, které nejsou v pořádku.
• Dále mohou i přes všechna provedená preventivní
opatření existovat zbytková rizika, která nejsou vidět.
• Zbytková rizika je možné minimalizovat, když budete
dodržovat bezpečnostní pokyny, návod k obsluze, a
když budete přístroj řádně používat podle určení.

• Ohrožení zdraví zásahem elektrickým proudem při
použití elektrických přívodních kabelů, které nejsou
v pořádku.
• Před provedením nastavení nebo údržby uvolněte
spouštěcí tlačítko a vytáhněte síťovou zástrčku.
• Zabraňte náhodnému spuštění stroje: při vložení
zástrčky do elektrické zásuvky nesmí být stisknut
hlavní spínač.
• Používejte nástroj, doporučený v tomto návodu k
obsluze. Tím dosáhnete toho, že bude váš stroj poskytovat optimální výkon.
• Při provozu stroje nevkládejte ruce do pracovního
prostoru.
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7. Technická data
Motor V/Hz
Příkon P1

8. Rozbalení

230V / 50Hz 400V / 50Hz
3000 W

3000 W

Výstupní výkon P2

2100 W

2250 W

Provozní režim

S6 40%

S6 40%

2800

2800

920 x 690 x
1520 mm

920 x 690 x
1520 mm

Výška stolu

815 mm

815 mm

Pracovní výška

900 mm

900 mm

Délka polena min. max.

210 - 550
mm

210 - 550
mm

Otáčky motoru min-1
Rozměry D/Š/V

Dřevo Ø min. - max.

70 - 400 mm 70 - 400 mm
8

Max. výkon t *

8

Zdvih válce

450 mm

450 mm

Rychlost štípání

40 mm/s

40 mm/s

Zpětná rychlost

100 mm/s

120 mm/s

Množství oleje

4l

4l

100 kg

98 kg

Hmotnost

Technické změny vyhrazeny!
Hluk a vibrace
m Výstraha: Hluk může mít závažné dopady na vaše
zdraví. Jestliže je hluk stroje vyšší než 85 dB (A), používejte, prosím, vhodnou ochranu sluchu.
Charakteristiky hlučnosti
Hladina akustického výkonu LWA : 84 dB (A)
Hladina akustického tlaku LpA : 75 dB (A)
Nejistota K WA/pA : 3 dB
*Provozní režim S6 40%, nepřetržitý periodický provoz. Provoz se skládá z doby náběhu, doby s konstantním zatížením a doby volnoběhu. Provozní cyklus činí 10 minut, relativní cyklus nasazení činí 40
% provozního cyklu.
Tlačná síla:
Úroveň výkonu vestavěného hydraulického čerpadla
může dosáhnout krátkodobé úrovně tlaku pro štípací sílu až do 8 tun. V základním nastavení jsou hydraulické štípačky továrně nastaveny na úroveň tlaku
nižší o cca o 10%. Z bezpečnostních důvodů nesmí
uživatel upravovat základní nastavení.
Vezměte prosím na vědomí, že vnější okolnosti, jako
je provozní teplota a teplota prostředí, tlak vzduchu a
vlhkost, ovlivňují viskozitu hydraulického oleje.
Kromě toho mohou výrobní tolerance a chyby údržby
ovlivnit dosažitelnou úroveň tlaku.

Otevřete balení a opatrně vyjměte přístroj.
Odstraňte materiál obalu a obalové a přepravní pojistky (pokud je jimi výrobek opatřen). Zkontrolujte,
zda je obsah dodávky úplný. Zkontrolujte přístroj a
díly příslušenství, zda se při přepravě nepoškodily.
V případě reklamací je třeba okamžitě uvědomit dodavatele. Pozdější reklamace nebudou uznány.
Uchovejte obal dle možností až do uplynutí záruční
doby.
Seznamte se před použitím s přístrojem podle návodu k obsluze. Používejte u příslušenství a namáhaných a náhradních dílů pouze originální díly. Náhradní díly obdržíte u specializovaného prodejce.
Uveďte při objednávání naše čísla výrobku a rovněž
typ a rok výroby přístroje.
m POZOR!
Přístroj a obalové materiály nejsou hračka! Dětem
nepatří do rukou plastikové sáčky, fólie ani drobné
součástky! Hrozí nebezpečí jejich spolknutí a udušení!

9. M
 ontáž / Před uvedením do provozu
9.1 Montáž kol (Obr. 3)
• Prostrčte čep (b) skrz kolo (7)
• Nyní prostrčte čep skrz otvory, které se nacházejí
na spodním dílu štípačky.
• Zajistěte nyní čep pružinovou závlačkou.
• Tento postup zopakujte na druhé straně.
9.2 Montáž kompl. ovládacích ramen (Obr. 4 + 5)
Rukojeti ramen směřují ven!
• Namažte plechovou spojku.
• Ovládací rameno zcela uveďte do k tomu určené
pozice (obr. 4).
• Zaveďte ovládací rameno (10) do kolébkového
přepínače (7a).
• Upevněte kompletní ovládací rameno pomocí
šroubu s válcovou hlavou (a), dvěma podložkami a
jednou samojisticí maticí.
• Nyní podle popsané metody upevněte druhé
ovládací rameno na druhé straně
• Pozor! Nenapínejte ovládací ramena příliš
pevně, tato ramena musí mít lehký chod.
• Namontujte na konci bezpečnostní třmen (G), tento
třmen se namontuje pomocí dvou zápustných šroubů
s křížovou hlavou na ovládací rameno (obr. 5).
9.3 Montáž čelistí + přídavných držáků (obr. 6 + 7)
• Upevněte přídavné držáky (D) společně s čelistmi
(C) na ovládacím ramenu (obr. 4).
• Zasuňte k tomuto účelu dva šrouby se šestihrannou
hlavou (c) přes otvory na ovládacím ramenu a
zajistěte je vždy jednou samojisticí maticí (obr. 7).
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• Pozor, zuby namontované na čelistech musí po
montáži ukazovat směrem k sobě (obr. 9).
9.4 Montáž stolu a odkládacích stolů (Obr. 8 - 10)
• Povolte šroub s hvězdicovou hlavou (8a) (obr. 8).
• Nyní namontujte stůl (6) do k tomu určeného držáku
(obr. 8) a znovu utáhněte předtím povolený šroub s
hvězdicovou hlavou.
• Zavěste nyní odkládací stoly (12) vždy na dva šrouby,
které jsou umístěny na boku stolu (6) (obr. 9 + 10).
m POZOR!
Před uvedením do provozu přístroj bezpodmínečně
kompletně smontujte!

10. Zahájení provozu
Ujistěte se, že je stroj kompletní a namontovaný správně podle předpisů. Zkontrolujte před každým použitím:
• Přípojná vedení, zda nejsou poškozená (trhliny,
řezná místa a podobně),
• Stroj, zda není jakkoli poškozen,
• Zda jsou všechny šrouby správně utažené,
• Hydrauliku na případné úniky a
• Hladinu oleje
Kontrola hladiny oleje
Hydraulický systém je uzavřený systém s olejovou
nádrží, olejovým čerpadlem a regulačním ventilem.
Před každým uvedením do provozu zkontrolujte stav
oleje. Nízká hladina oleje může způsobit poškození
olejového čerpadla. Hladina oleje musí být v rámci značky na měrce. Štípací sloupek musí být před
zkouškou zasunutý, stroj musí stát rovně na podkladu. Zcela zašroubujte olejovou měrku, abyste změřili
stav oleje.
Kontrola funkčnosti
Před každým použitím by měla být provedena kontrola funkčnosti.
Akce:

Výsledek:

Obě rukojeti stiskněte dolů.

Štípací nůž jde dolů
- asi 10 cm nad stůl.

Uvolnit vždy jednu rukojeť

Štípací nůž zůstane
ve zvolené poloze
stát.

Uvolnění obou rukojetí

Štípací nůž se vrátí
do horní polohy.

Odvzdušnění
Před uvedení štípače dřeva odvzdušněte hydraulický
systém stroje.
• Uvolněte odvzdušňovací klapku (8) o několik otáček, aby mohl vzduch uniknout z olejové nádrže.
• Nechte klapku během provozu otevřenou.
• Před pohybem štípače dřeva klapku opět uzavřete,
jinak by mohl olej vytékat.

Pokud by hydraulický systém nebyl odvzdušněn, může uzavřený vzduch poškodit těsnění a tím i štípač
dřeva!
Omezovač zdvihu pro krátká polena (obr. 11)
Dolní poloha štípacího nože asi 10 cm nad štípacím
stolem
• Štípací nůž přesuňte do požadované polohy
• Uvolněte jedno obslužné rameno
• Vypněte motor
• Povolte šroub s hvězdicovou hlavou (11a)
• Uvolněte stavěcí šroub
• Tyč pro nastavení zdvihu (9) posuňte nahoru tak,
až ji zastaví pružina
• Znovu utáhněte šroub s hvězdicovou hlavou (11a).
• Zapněte motor
• Zkontrolujte horní polohu.
Vypnutí/zapnutí (13)
Pro zapnutí stiskněte zelené tlačítko.
Pro vypnutí stiskněte červené tlačítko.
Upozornění: Zkontrolujte před každým použitím
funkci jednotky pro zapnutí a vypnutí stroje tak, že ji
jednou zapnete i vypnete.
Ochrana proti opětovnému zapnutí v případě přerušení proudu (spínač nulového napětí)
Při výpadku proud, náhodnému vytažení zástrčky
nebo vadné pojistce se stroj automaticky vypne. Pro
opětovné spuštění stiskněte zelené tlačítko na spínací jednotce.
Štípání
• Postavte poleno na stůl, přidržte jej oběma rukojetěmi, stiskněte rukojeti dolů; jakmile štípací nůž
pronikne do dřeva, posuňte rukojeti směrem ven a
současně je tlačte směrem dolů. Přitom je nutné
zabránit, aby byl vyvíjen tlak na přídržné plechy.
• Štípejte pouze rovně řezaná polena.
• Dřevo štípejte ve svislé poloze.
• Nikdy neštípejte polena naležato nebo napříč.
• Při štípání dřeva používejte vhodné ochranné rukavice.
Ukončení práce
• Přesuňte štípací nůž do dolní polohy.
• Pusťte obslužná ramena.
• Vypněte stroj a vytáhněte zástrčku napájení.
• Zavřete odvzdušňovací šroub.
• Dbejte na všeobecné pokyny k údržbě
Elektrická přípojka
Instalovaný elektromotor je zabudován v provozuschopném stavu. Přípojka musí odpovídat příslušným předpisům VDE a DIN. Těmto předpisům
musí odpovídat síťová přípojka zákazníka i použité
prodlužovací kabely.
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Vadný elektrický přívodní kabel
U elektrických přívodních kabelů často dochází k
poškození izolace.
Jeho příčinami mohou být:
• Poškození tlakem, je-li přívodní kabel veden oknem nebo štěrbinou ve dveřích.
• Prohnutí kvůli nevhodnému upevnění nebo vedení
přívodního kabelu.
• Zlomení kvůli přejíždění přes přívodní kabel.
• Poškození izolace kvůli vytrhnutí z elektrické zásuvky ve stěně.
• Protržení v důsledku stárnutí izolace.
Tyto vadné elektrické přívodní kabely nesmí být používány a kvůli poškození izolace jsou životu nebezpečné.
Pravidelně kontrolujte poškození elektrických přívodních kabelů. Dávejte pozor, aby nebyl přívodní kabel
při kontrole připojen do elektrické sítě.
Elektrické přívodní kabely musí odpovídat příslušným předpisům VDE a DIN. Používejte pouze přívodní kabely s označením H07RN.
Uvedení typového označení na přívodním kabelu je
povinné.
U jednofázového střídavého motoru doporučujeme
pro stroje s vysokým rozběhovým proudem (od 3000
W) jištění C 16A nebo K 16A!
Motor na střídavý proud 230 V~ / 50 Hz
Napětí sítě 230 V~ / 50 Hz.
Připojení k síti a prodlužovačka musí být 3-kabelové
= P + N + SL. - (1/N/PE).
Prodlužovací kabely do délky 25 m mít průměr 1,5 milimetru čtverečního.
Třífázový motor 400 V~ / 50 Hz
Síťové napětí 400 V~ / 50 Hz.
Napájecí a prodlužovací kabel musí být 5-žilový
= 3 P + N + SL. - (3/N/PE).
Prodlužovací kabely do délky 25 m mít průměr 1,5
milimetru čtverečního. Připojení k síti je jištěno maximálně 16 A
Při změně připojení k síti nebo umístění musí být
zkontrolován směr otáčení. V případě potřeby je nutné změnit polaritu. Otočte zařízením na změnu sledu
fází v zástrčce.

11. Čištění
Pozor!
Před prováděním veškerých čisticích prací odpojte
síťovou zástrčku.

Doporučujeme, přístroj ihned po každém použití vyčistit.
Čistěte přístroj pravidelně vlhkým hadrem a trochou
tekutého mýdla. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla; mohly by poškodit plastové
díly nářadí. Dbejte na to, aby se dovnitř nářadí nemohla dostat žádná voda.

12. Přeprava
Při přepravě štípače dřeva je nutné štípací nůž přesunout až zcela dolů. Štípač dřeva s rukojetí na štípacím sloupku mírně sklopte, až se stroj nakloní na kola
a může tak být přemístěn. (obr. 12)

13. Skladování
Uložte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém místě, chráněném před mrazem a nedostupném pro děti. Optimální skladovací teplota se pohybuje mezi 5 a 30°C. Elektrický přístroj zakryjte, aby
byl chráněný před prachem nebo vlhkem Návod k
obsluze uložte u přístroje.

14. Údržba
Pozor!
Před prováděním veškeré údržby odpojte síťovou zástrčku.
Kdy musím vyměnit olej?
První výměna oleje po 50 hodinách, potom po každých 250 hodinách provozu.
Výměna oleje
• Spusťte štípací sloupek zcela dovnitř.
• Umístěte nádobu s obsahem nejméně 6 litrů pod
štípač dřeva.
• Povolte olejovou měrku (8).
• Otevřete vypouštěcí šroub oleje pod olejovou nádrží, aby mohl olej vytéci.
• Vypouštěcí šroub oleje opět zavřete.
• Naplňte 4 litry nového hydraulického oleje pomocí
čisté nálevky.
• Znovu vyšroubujte olejovou měrku.
Použitý olej zlikvidujte podle předpisů ve sběrném
místě použitého oleje. Je zakázáno vypouštět použitý olej na zem nebo jej míchat s dalším odpadem.
Doporučujeme oleje řady HLP 32.
Nosník štípače dřeva
Před použitím stroje jemně namažte sloup štípače včetně vnitřních stran tubusu. Tento proces se musí opakovat
po každých 5 hodinách provozu. Aplikujte mazací tuk nebo sprejový olej. Sloup se nesmí pohybovat na sucho.

32 | CZ
 www.scheppach.com /  service@scheppach.com /  +(49)-08223-4002-99 /  +(49)-08223-4002-58

Hydraulický systém
Hydraulický systém je uzavřený systém s olejovou
nádrží, olejovým čerpadlem a regulačním ventilem
Tento systém je z továrny kompletně smontován a
nesmí na něm být prováděny žádné úpravy ani s ním
nesmí být nijak manipulováno.
Hladinu oleje kontrolujte pravidelně.
Příliš nízká hladina oleje poškozuje olejové čerpadlo
Hydraulické přípojky a příslušenství pravidelně kontrolujte těsnost - případně je dotáhněte.
Připojení a opravy elektrického
Připojení a opravy elektrického vybavení mohou provádět pouze odborní elektrikáři.
Při zpětných dotazech uvádějte prosím tyto údaje:
• Typ proudu napájejícího motor
• Údaje z typového štítku stroje
• Údaje z typového štítku motoru
Servisní informace
Je třeba dbát na to, že u tohoto přístroje podléhají
následující díly opotřebení přiměřenému použití nebo
přirozenému opotřebení, resp. jsou potřebné jako
spotřební materiál.
Rychle opotřebitelné díly*: vodící klíny, hydraulický
olej, dělící klín
* není nutně obsaženo v rozsahu dodávky!

15. Likvidace a recyklace
Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím
znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin. Příslušenství je vyrobeno z rozdílných
materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní součástky
odevzdejte k likvidaci zvláštních odpadů. Zeptejte se
v odborné prodejně nebo na místním zastupitelství!
Odpadní zařízení nesmějí být likvidována spolu
s domácím odpadem!
Tento symbol upozorňuje, že tento výrobek nesmí být podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU)
a vnitrostátních zákonů likvidován spolu s domácím odpadem. Tento výrobek musí být odevzdán
ve sběrném středisku určeném k tomuto účelu. To
lze provést například vrácením při nákupu podobného výrobku nebo odevzdáním v autorizovaném sběrném středisku pro recyklaci odpadních elektrických
a elektronických zařízení. Nesprávné zacházení s
odpadními zařízeními může mít vzhledem k potenciálně nebezpečným látkám, které jsou v odpadních
elektrických a elektronických zařízeních často obsažené, negativní dopad na životní prostředí a lidské
zdraví. Správnou likvidací tohoto výrobku přispíváte
také k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Informace o sběrných střediscích pro odpadní zařízení
můžete získat u svého magistrátu, veřejnoprávní instituce pro nakládání s odpady, autorizovaného orgánu pro likvidaci odpadních elektrických a elektronických zařízení nebo služby svozu odpadu.

16. Tabulka poruch
Následující tabulka zobrazuje známky chyby a popisuje, jak lze provést nápravu, pokud váš stroj nepracuje správně.
Pokud nemůžete problém lokalizovat a odstranit, obraťte se na Vaši servisní dílnu.
Porucha
Hydraulické čerpadlo se
nespustí

Štípací sloupek se
nepohybuje dolů
Motor se spustí, ale sloupek
se nepohybuje dolů

Možné příčiny

Řešení

Chybí napětí

Zkontrolujte, zda mají elektrické kabely proud

Termospínač motoru se vypnul

Termospínač uvnitř skříně motoru opět
zapněte

Nízká hladina oleje

Zkontrolujte hladinu oleje a doplňte

Jedna z pák není připojena

Zkontrolujte upevnění páky

Nečistoty v kolejnicích

Vyčistěte sloupek

Nesprávný směr otáčení motoru u
třífázového proudu

Zkontrolujte směr otáčení motoru a případně
jej změňte
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Vysvetlenie symbolov na prístroji
Použitie symbolov v tejto príručke má upriamiť vašu pozornosť na možné riziká. Bezpečnostné symboly a vysvetlenia,
ktoré ich sprevádzajú, musia byť presne pochopené. Výstrahy samotné neodstraňujú riziká a nemôžu nahradiť správne
opatrenia na zabránenie nehodám.

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte príručku
Používajte bezpečnostnú obuv
Vždy používajte ochranné rukavice
Používajte ochranu sluchu a ochranné okuliare
Prístroj nevystavujte dažďu.
Zákaz fajčenia v pracovnom priestore
Hydraulický olej nesmie vytekať na zem
Udržujte pracovný priestor v poriadku! Neporiadok môže viesť k úrazom!
Zlikvidujte použitý olej podľa predpisov (zberné miesto na likvidáciu použitého oleja). Je
zakázané vypúšťať použitý olej na zem alebo ho miešať s iným odpadom.
Je zakázané, odstraňovať a upravovať kryty a bezpečnostné zariadenia.
V pracovnom priestore stroja smie byť iba obsluha. Nezúčastnené osoby a domáce či úžitkové zvieratá udržujte mimo nebezpečnej oblasti (5 m = minimálna vzdialenosť).
Nikdy neodstraňujte uviaznuté kmene rukami.
Pozor! Pred opravami, údržbou a čistením stroja vypnite motor a vytiahnite zástrčku.
Riziko porezania a pricviknutia; nikdy sa nedotýkajte nebezpečných oblastí, keď je štiepací
nôž v pohybe.
Vysoké napätie, nebezpečenstvo ohrozenia života!
Stroj smie obsluhovať vždy iba jedna osoba!
2x

Oil

Oil

Odvzdušňovaciu skrutku uvoľnite pred začatím práce o cca 2 otáčky. Pred prepravou ju
uzavrite.
Pozor! Pohyblivé nástroje!
Stroj neprepravujte naležato!

m POZOR!

V tomto návode na obsluhu sme miesta, ktoré sa týkajú vašej bezpečnosti, opatrili touto
značkou
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1. Úvod
VÝROBCA:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,
Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším novým prístrojom.
POZNÁMKA,
V súlade s platnými zákonmi, ktoré sa týkajú zodpovednosti za výrobok, výrobca zariadenia nepreberá
zodpovednosť za poškodenia výrobku alebo za škody spôsobené výrobkom, ku ktorým došlo z nasledujúcich dôvodov:
• nesprávnej manipulácie,
• nedodržania pokynov na obsluhu,
• opravy vykonanej treťou stranou, opravy nevykonanej v autorizovanom servise,
• montáže neoriginálnych dielcov alebo použitia
neoriginálnych dielcov pri výmene,
• iného než špecifikované použitia,
• poruchy elektrického systému, ktorá bola spôsobená nedodržaním elektrických predpisov a
predpisov VDE 0100, DIN 57113, VDE0113.
Odporúčame:
Pred montážou a obsluhou tohto zariadenia si prečítajte kompletný text v návode na obsluhu.
Pokyny na obsluhu sú určené na to, aby sa používateľ oboznámil s týmto zariadením a aby pri jeho použití využil všetky jeho možnosti v súlade s uvedenými
odporučeniami. Tento návod na obsluhu obsahuje
dôležité informácie o tom, ako vykonávať bezpečnú, profesionálnu a hospodárnu obsluhu stroja, ako
zabrániť rizikám, ako ušetriť náklady na opravy, ako
skrátiť časy prestojov a ako zvýšiť spoľahlivosť a predĺžiť prevádzkovú životnosť stroja. Okrem bezpečnostných predpisov uvedených v návode na obsluhu
musíte dodržiavať tiež platné predpisy, týkajúce sa
prevádzky stroja vo vašej krajine.
Uchovávajte návod na obsluhu stále v blízkosti stroja a uložte ho do plastového obalu, aby bol chránený pred nečistotami a vlhkosťou. Prečítajte si návod
na obsluhu pred každým použitím stroja a dôkladne
dodržiavajte v ňom uvedené informácie. Stroj môžu
obsluhovať iba osoby, ktoré boli riadne preškolené v
jeho obsluhe a ktoré boli riadne informované o rizikách spojených s jeho obsluhou. Pri obsluhe stroja
musí byť splnený stanovený minimálny vek.
Okrem bezpečnostných pokynov obsiahnutých v
tomto návode na obsluhu a špecifických predpisov vašej krajiny je potrebné dodržiavať všeobecne
uznávané technické pravidlá pre prevádzku drevoobrábacích strojov.

Nepreberáme ručenie za žiadne nehody alebo škody, ktoré vznikli nedodržaním tohto návodu a bezpečnostných upozornení.

2. Popis prístroja
1. Prídavné držiaky
2. Prepravné rukoväte
3. Čeľuste
4. Štiepací klin
5. Štiepacia násada
6. Stôl
7. Kolesà
8. Mierka oleja
9. Tyč pre nastavenie zdvihu
10. Ovládacia rukoväť
11. Ovládacie ramená kompl.
12. Odkladací stôl (bočne)
13. Kombinácia spínača/zástrčky
14. Motor
15. Kryt

3. Rozsah dodávky
A. Štiepačka
B. Ovládacie ramená
C. Čeľuste
D. Prídavné držiaky
E. Kolesá
F. Stôl
G. Ochranné oblúky
H. Priložené vrecká (a, b, c)
a - s krutka s valcovou hlavou M10 x 100 mm vrátane
štyroch príložiek a samopoistných matíc (2x)
b - čap s pružnou závlačkou (2x)
a - s krutka so šesťhrannou hlavou M8 x 25 mm vrátane samopoistných matíc (4x)
I. Odkladacie stoly (bočne)
J. Návod na obsluhu

4. Správny spôsob použitia
Prístroj smie byť použitý len na ten účel, na ktorý bol
určený. Každé iné odlišné použitie sa považuje za
nespĺňajúce účel použitia. Za škody alebo zranenia
akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním ručí používateľ/obsluhujúca osoba, nie však
výrobca.
Sučasťou správneho učeloveho použitia pristroja je
taktiež dodržiavanie bezpečnostnych predpisov, ako
aj navodu na montaž a pokynov k prevadzke nachadzajucich sa v navode na obsluhu.
Osoby, ktore obsluhuju stroj a vykonavaju jeho
udržbu, musia byť s nim oboznamene a informovane o možnych nebezpečenstvach.
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Okrem toho sa musia prisne dodržiavať platne bezpečnostne predpisy proti urazom. Treba dodržiavať
aj ostatne všeobecne predpisy z oblasti pracovnej
mediciny a bezpečnostnej techniky. Zmeny vykonane na stroji celkom anuluju ručenie vyrobcu a ručenie za škody takto sposobene.
• Hydraulickú štiepačku je možné použiť iba vo zvislej polohe, drevené polená sa smú štiepať iba v
smere drevných vlákien. Rozmery dreva určeného
na štiepanie:
• Dĺžka polien 550 mm
• ø min. 70 mm, max. 400 mm
• Drevo nikdy neštiepajte naležato alebo proti smeru
drevných vlákien.
• Musia sa dodržiavať bezpečnostné, pracovné a
servisné pokyny výrobcu a tiež technické parametre uvedené v kapitole Technické údaje.
• Ďalej je nutné dodržiavať príslušné bezpečnostné
predpisy a ostatné všeobecne uznávané bezpečnostné a technické predpisy.
• Používať stroj, vykonávať na ňom údržbu alebo ho
opravovať smú iba osoby, ktoré sú s ním oboznámené, a sú poučené o nebezpečenstvách. Vykonaním svojvoľných zmien na stroji zaniká všetka zodpovednosť výrobcu za prípadne vzniknuté škody.
• Stroj sa smie používať iba s originálnym príslušenstvom a originálnymi nástrojmi vyrobenými výrobcom.
• Akékoľvek iné použitie platí ako použitie v rozpore
s určením. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie v dôsledku neschváleného použitia, riziko nesie používateľ sám.
Prosím berte ohľad na skutočnosť, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie.
Nepreberáme žiadne záručné ručenie, ak sa prístroj
bude používať v profesionálnych, remeselníckych
alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti
rovnocenné s takýmto použitím.

5. Bezpečnostní směrnice
VAROVANIE: Keď používate elektrické prístroje
a náradie, mali by ste sa riadiť týmito základnými
preventívnymi opatreniami, aby sa znížilo riziko
požiaru, rany elektrickým prúdom a poranenia
osôb.
Skôr ako začnete pracovať s týmto prístrojom,
prečítajte si, prosím, všetky pokyny.
• Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia na stroji.
• Udržujte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia na nebezpečenstvo na stroji v čitateľnom stave.
• Bezpečnostné zariadenia na stroji nesmú byť odmontované alebo vyradené z prevádzky.
• Skontrolujte káble na pripojenie na sieť. Nepoužívajte žiadne chybné napájacie vedenia.

• Pred spustením skontrolujte správnu funkciu dvojručného ovládania.
• Vek pracovníka obsluhy musí byť najmenej 18 rokov. Vek praktikantov musí byť najmenej 16 rokov,
tí však smú so strojom pracovať len pod dohľadom.
• Pri práci používajte pracovné rukavice.
• Pozor pri práci: Nebezpečenstvo poranenia prstov
a rúk štiepacím nástrojom.
• Na štiepanie ťažkých alebo objemných dielov používajte vhodné pomôcky na podporu.
• Nové nastavovanie a čistenie, rovnako ako údržba
a odstraňovanie porúch sa smie vykonávať len pri
vypnutom motore. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo
zásuvky!
• Inštalácie, opravy a údržbárske práce na elektrickej inštalácii smú vykonávať len odborníci.
• Všetky ochranné a bezpečnostné zariadenia sa
musia po dokončení opráv a údržby hneď zase namontovať.
• Keď opúšťate pracovisko, vypnite motor. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!

6. D
 odatočné bezpečnostné upozornenia
• Štiepačku smie obsluhovať iba jedna osoba sama.
• Používajte ochranné pracovné prostriedky
(ochranné okuliare/štít, rukavice, bezpečnostnú
obuv) na ochranu pred rizikom úrazu.
• Nikdy neštiepajte polená, ktoré obsahujú klince,
drôty alebo iné predmety.
• Už naštiepanie polena a hobliny vytvárajú nebezpečný pracovný priestor. Je tu riziko potknutia, pošmyknutia alebo pádu. Udržujte pracovný priestor
vždy v poriadku.
• Ak je stroj zapnutý, nikdy neklaďte ruky na pohybujúce sa súčasti stroja.
• Štiepajte iba drevené polená, ktoré majú maximálnu dĺžku 550 mm.
Zvyškové riziká
Stroj je vyrobený podľa stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických predpisov.
Napriek tomu sa však môžu pri práci vyskytnúť
zvyškové riziká.
• Nebezpečenstvo poranenia prstov a rúk štiepacím nástrojom pri neodbornom vedení alebo vkladaní dreva.
• Zranenia spôsobené odmršteným obrobkom v prípade neodborného držania alebo vedenia.
• Ohrozenie prúdom pri používaní káblov na pripojenie na elektrickú sieť, ktoré nie sú v poriadku.
• Ďalej môžu aj napriek všetkým vykonaným preventívnym opatreniam existovať zvyškové riziká, ktoré
nie sú viditeľné.
• Zvyškové riziká je možné minimalizovať, keď budete dodržiavať bezpečnostné pokyny, návod na obsluhu, a keď budete prístroj riadne používať podľa
určenia.
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• Ohrozenie zdravia prúdom pri použití elektrických
prípojných vedení v rozpore s určením.
• Pred vykonaním nastavovacích alebo údržbových
prác uvoľnite tlačidlo Štart a vytiahnite sieťovú zástrčku.
• Zostatkové riziká je možné minimalizovať, ak sa
spolu dodržiavajú „bezpečnostné upozornenia“ a
„použitie v súlade s určením“, ako aj návod na obsluhu.
• Vyhýbajte sa náhodným uvedeniam stroja do prevádzky: pri zasunutí zástrčky do zásuvky sa nesmie stlačiť tlačidlo prevádzky. ▪Nepoužívajte náradie odporúčané v tomto návode na obsluhu. Tak
dosiahnete, že stroj dosiahne optimálne výkony.
• Nikdy nevkladajte ruky do pracovnej oblasti, keď je
stroj v prevádzke.

7. Technické údaje
Motor V/Hz

230V / 50Hz

400V / 50Hz

Príkon P1

3000 W

3000 W

Výstupný výkon P2

2100 W

2250 W

Prevádzkový režim

S6 40%

S6 40%

Otáčky motora min

-1

Rozmery D / Š / V

2800

2800

920 x 690 x
1520 mm

920 x 690 x
1520 mm

Výška stola

815 mm

815 mm

Pracovná výška

900 mm

900 mm

Dĺžka polena min.
- max.

210 - 550
mm

210 - 550
mm

70 - 400 mm

70 - 400 mm

8

8

Drevo Ø min. - Max.
Max. výkon t *
Zdvih valca

450 mm

450 mm

Rýchlosť štiepania

40 mm/s

40 mm/s

Spätná rýchlosť

100 mm/s

120 mm/s

Množstvo oleja

4l

4l

100 kg

98 kg

Hmotnosť

Technické zmeny vyhradené!
Zvuk
m Varovanie: Hluk môže mať závažný vplyv na vaše
zdravie. Pri hluku stroja vyššom ako 85 dB (A) noste,
prosím, vhodnú ochranu sluchu.
Hodnoty hluku
Hladina akustického výkonu LWA : 84 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA : 75 dB(A)
Nepresnosť K WA/pA : 3 dB
*Typ prevádzky S6 40%, neprerušená periodická
prevádzka. Prevádzka sa skladá z času nábehu, času s konštantným zaťažením a času chodu naprázdno. Trvanie cyklu predstavuje 10 minút, relatívna doba spínania prestavuje 40 % trvania cyklu.

Tlaková sila:
Úroveň výkonu zabudovaného hydraulického čerpadla môže dosiahnuť krátkodobú úroveň tlaku pre
štiepaciu silu až do 8 ton. V základnom nastavení sú
hydraulické rozbíjače nastavené z výroby na približne
10 % nižšiu úroveň výkonu. Z bezpečnostných dôvodov nesmie používateľ základné nastavenia prestavovať. Prosím dbajte na to, že vonkajšie okolnosti,
ako napr. prevádzková a okolitá teplota, tlak vzduchu
a vlhkosť ovplyvňujú viskozitu hydraulického oleja.
Navyše môžu dosiahnuteľnú úroveň tlaku ohroziť výrobné tolerancie a údržbové chyby.

8. Vybalenie
Otvorte obal a opatrne vyberte prístroj.
Odstráňte obalový materiál, ako aj obalové a prepravné poistky (ak sú použité). Skontrolujte, či je
rozsah dodávky kompletný. Prístroj a diely príslušenstva skontrolujte ohľadom poškodení spôsobených
prepravou. V prípade reklamácií ihneď informujte
dodávateľa. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
Obal podľa možnosti uschovajte až do uplynutia záručnej doby. Pred prácou sa s prístrojom oboznámte
na základe návodu na obsluhu. Pri príslušenstve,
ako aj pri dieloch podliehajúcich opotrebovaniu a
náhradných dieloch, používajte iba originálne diely.
Náhradné diely získate u svojho špecializovaného
predajcu. Pri objednávkach uvádzajte naše čísla výrobkov, ako aj typ a rok výroby prístroja.

m

POZOR!
Prístroj a obalové materiály nie sú hračkami pre
deti! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami,
fóliami ani drobnými súčiastkami! Vzniká nebezpečenstvo prehltnutia a udusenia!

9. Z
 loženie / Pred uvedením do prevádzky
9.1 Montáž kolies (Obr. 3)
• Prestrčte čap (b) cez koleso (7)
• Teraz prestrčte čap cez otvory, ktoré sa nachádzajú na spodnej časti štiepačky.
• Teraz zafixujte čap jednou podložkou a jednou
pružnou závlačkou
• Teraz zafixujte čap jednou pružnou závlačkou
• Zopakujte tento postup na druhej strane.
9.2 M
 ontáž kompletných ovládacích ramien
(Obr. 4 + 5)
Rukoväte ramien smerujú von!
• Namažte tukom plechovú sponu.
• Nasaďte kompletné ovládacie rameno do na to
určenej polohy (obr. 4).
• Zaveďte ovládacie rameno (10) do kolískového
spínača (7a).
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• Zaistite kompletné ovládacie rameno pomocou
jednej skrutky s valcovou hlavou (a), dvoch príložiek
a jednej samopoistnej matice.
• Teraz upevnite druhé ovládacie rameno na druhej
strane podľa opísaného postupu.
• Pozor! Ovládacie ramená neupínajte príliš
pevne, musia ísť ľahko.
• Namontujte na koniec ochranné oblúky (G).
Montujú sa na ovládacie rameno pomocou dvoch
skrutiek s krížovou drážkou (obr. 5)
9.3 M
 ontáž čeľustí + prídavných držiakov
(obr. 6 + 7)
• Prídavné držiaky (D) namontujte spolu s čeľusťami
(C) na ovládacie rameno (obr. 4)
• Za týmto účelom prestrčte dve skrutky so
šesťhrannou hlavou (c) cez otvory na ovládacom
ramene a každú zafixujte jednou samopoistnou
maticou (obr. 7)
• Pozor, vrúbky na príchytkách musia po montáži
smerovať k sebe (obr. 9)
9.4 Montáž stola a odkladacích stolov (Obr. 8 - 10)
• Uvoľnite skrutku hviezdicového kolieska (8a) (obr. 8).
• Teraz upevnite stôl (6) do na to určeného držiaka
(obr. 8) a znova pevne utiahnite predtým uvoľnenú
skrutku hviezdicového kolieska.
• Teraz zaveste každý odkladací stôl (12) na dve
skrutky, ktoré sa nachádzajú naboku stola (6) (obr.
9 + 10)

10. Uvedenie do prevádzky
Uistite sa, že je stroj kompletný a namontovaný správne
podľa predpisov. Skontrolujte pred každým použitím:
• Prípojné vedenia, či nie sú poškodené (trhliny, rezné miesta a podobne),
• Stroj, či nie je akokoľvek poškodený,
• Či sú všetky skrutky správne utiahnuté,
• Hydrauliku na prípadné úniky a
• Hladinu oleja
Kontrola hladiny oleja
Hydraulický systém je uzatvorený systém s olejovou
nádržou, olejovým čerpadlom a regulačným ventilom. Pred každým uvedením do prevádzky skontrolujte stav oleja. Nízka hladina oleja môže spôsobiť
poškodenie olejového čerpadla. Hladina oleja musí
byť v rámci značky na mierke.
Štiepací stĺpik musí byť pred skúškou zasunutý, stroj
musí stáť rovno na podklade. Na odmeranie hladiny
oleja úplne zaskrutkujte mierku oleja.
Kontrola funkčnosti
Pred každým použitím by sa mala skontrolovať funkčnosť.

Akcia:

Výsledok:

Obe rukoväti stlačte dole.

Štiepací nôž ide
dole – asi 10 cm
nad stôl.

Uvoľnite vždy jednu rukoväť

Štiepací nôž zostane vo zvolenej
polohe stáť.

Uvoľnenie oboch rukovätí

Štiepací nôž sa vráti
do hornej polohy.

Odvzdušnenie (obr. 13)
Pred uvedením štiepačky dreva odvzdušnite hydraulický systém stroja.
• Uvoľnite odvzdušňovaciu klapku (8) o niekoľko otáčok, aby mohol vzduch uniknúť z olejovej nádrže.
• Nechajte klapku počas prevádzky otvorenú.
• Pred pohybom štiepačky dreva klapku opäť uzavrite, inak by mohol olej vytekať.
Ak by hydraulický systém nebol odvzdušnený, môže
uzatvorený vzduch poškodiť tesnenie a tým aj štiepačku dreva!
Obmedzovač zdvihu pre krátke polená (obr. 11)
Dolná poloha štiepacieho noža asi 10 cm nad štiepacím stolom
• Štiepací nôž presuňte do požadovanej polohy
• Uvoľnite jedno obslužné rameno
• Vypnite motor
• Uvoľnite skrutku hviezdicového kolieska (11a).
• Uvoľnite nastavovaciu skrutku
• Tyč na nastavenie zdvihu (9) posuňte hore tak, až
ju zastaví pružina
• Znova utiahnite skrutku hviezdicového kolieska
(11a).
• Zapnite motor
• Skontrolujte hornú polohu.
Vypnutie/zapnutie (13)
Na zapnutie stlačte zelené tlačidlo.
Na vypnutie stlačte červené tlačidlo.
Upozornenie: Skontrolujte pred každým použitím
funkciu jednotky na zapnutie a vypnutie stroja tak, že
ju raz zapnete aj vypnete.
Ochrana proti opätovnému zapnutiu v prípade
prerušenia prúdu (spínač nulového napätia)
Pri výpadku prúdu, náhodnom vytiahnutí zástrčky
alebo chybnej poistke sa stroj automaticky vypne. Na
opätovné spustenie stlačte zelené tlačidlo na spínacej jednotke.
Štiepanie
• Postavte poleno na stôl, pridržte ho oboma rukoväťami, stlačte rukoväti dole; hneď ako štiepací nôž
prenikne do dreva, posuňte rukoväti smerom von
a súčasne ich tlačte smerom dole. Pritom je nutné
zabrániť, aby bol vyvíjaný tlak na prídržné plechy.
• Štiepajte iba rovno rezané polená.
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• Drevo štiepajte vo zvislej polohe.
• Nikdy neštiepajte polená naležato alebo naprieč.
• Pri štiepaní dreva používajte vhodné ochranné rukavice.
Ukončenie práce
• Presuňte štiepací nôž do dolnej polohy.
• Pustite obslužné ramená.
• Vypnite stroj a vytiahnite zástrčku napájania.
• Zavrite odvzdušňovaciu skrutku.
• Dbajte na všeobecné pokyny na údržbu
Elektrická prípojka
Nainštalovaný elektromotor je pripojený a pripravený na prevádzku. Pripojenie zodpovedá príslušným
ustanoveniam VDE a DIN.
Sieťová prípojka na strane zákazníka, ako aj predlžovacie vedenie musia zodpovedať týmto predpisom.
Poškodené elektrické prípojné vedenie
Na elektrických prípojných vedeniach často vznikajú
škody na izolácii.
Príčinami môžu byť:
• Stlačené miesta, keď sa prípojné vedenia vedú cez
okno alebo medzeru medzi dverami.
• Zalomené miesta v dôsledku neodborného upevnenia alebo vedenia prípojného vedenia.
• Rozrezané miesta vzniknuté pri prejazde cez prípojné vedenie.
• Škody na izolácii pri vytrhnutí zo zásuvky v stene.
• Trhliny pri zostarnutí izolácie.
Takéto poškodené elektrické prípojné vedenia sa
nesmú používať a z dôvodu poškodenia izolácie sú
životunebezpečné. Elektrické prípojné vedenia pravidelne kontrolujte ohľadne poškodení. Dávajte pozor
na to, aby pri kontrole prípojného vedenia nebolo toto
pripojené k elektrickej sieti.
Elektrické prípojné vedenia musia zodpovedať príslušným ustanoveniam VDE a DIN. Používajte iba
prípojné vedenia s označením H07RN.
Vytlačenie označenia typu na prípojnom kábli je
predpis.
Pri motore na jednofázový striedavý prúd odporúčame pre stroje s vysokým nábehovým prúdom (od 3
000 W) istenie poistkami C16A alebo K 16A!
Motor na striedavý prúd 230 V~ / 50 Hz
Sieťové napätie 230 V~ / 50 Hz.
Sieťové pripojenie a predlžovací kábel musia byť
3-žilové = F + N + PE. – (1/N/PE).
Predlžovacie vedenia do dĺžky 25 m musia vykaz vať
priemer 1,5 mm².

Trojfázový motor 400 V ~ / 50 Hz
Sieťové napätie 400 V~ / 50 Hz.
Napájací a predlžovací kábel musí byť 5-žilový
= 3 P + N + SL. - (3/N/PE).
Predlžovacie vedenia do dĺžky 25 m musia vykaz vať
priemer 1,5 mm².
Pri zmene pripojenia k sieti alebo umiestnenia sa musí skontrolovať smer otáčania. V prípade potreby je
nutné zmeniť polaritu.
Otočte zariadením na zmenu sledu fáz v zástrčke.

11. Čistenie
Pozor!
Pred všetkými čistiacimi prácami vytiahnite sieťovú
zástrčku.
Odporúčame, aby ste prístroj vyčistili hneď po každom použití.
Prístroj pravidelne čistite vlhkou handričkou a malým
množstvom mazľavého mydla. Nepoužívajte čistiace
prostriedky ani rozpúšťadlá, mohli by poškodiť plastové diely prístroja. Dbajte na to, aby sa do vnútra
prístroja nedostala žiadna voda.

12. Transport
Pri preprave štiepačky dreva je nutné štiepací nôž A
presunúť až celkom dole. Štiepačku dreva s rukoväťou B na štiepacom stĺpiku mierne sklopte, až sa stroj
nakloní na kolesá a môže sa tak premiestniť. (obr. 12)

13. Skladovanie
Prístroj a jeho príslušenstvo skladujte na tmavom,
suchom a nezamŕzajúcom mieste neprístupnom pre
deti. Optimálna skladovacia teplota sa nachádza medzi 5 a 30 ˚C. Elektrický prístroj zakryte, aby ste ho
chránili pred prachom alebo vlhkosťou. Návod na
obsluhu skladujte pri elektrickom prístroji.

14. Údržba
Pozor!
Pred všetkými údržbovými prácami vytiahnite sieťovú
zástrčku.
Kedy musím vymeniť olej?
Prvá výmena oleja po 50 hodinách, potom po každých 250 hodinách prevádzky.
Výmena oleja
• Spustite štiepací stĺpik celkom dovnútra.
• Umiestnite nádobu s obsahom najmenej 6 litrov
pod štiepačku dreva.
• Uvoľnite mierku oleja (8).
• Otvorte vypúšťaciu skrutku oleja pod olejovou
nádržou, aby mohol olej vytiecť.
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• Vypúšťaciu skrutku oleja opäť zavrite.
• Naplňte 4 litre nového hydraulického oleja pomocou čistého lievika.
• Znova zaskrutkujte mierku oleja.
Použitý olej zlikvidujte podľa predpisov v zbernom mieste použitého oleja. Je zakázané vypúšťať použitý olej na zem alebo ho miešať s ďalším
odpadom.
Odporúčame oleje radu HLP 32.
Nosník štiepačky dreva
Pred použitím stroja jemne namažte stĺp štiepačky
vrátane vnútorných strán tubusu. Tento proces sa
musí opakovať po každých 5 hodinách prevádzky.
Aplikujte mazací tuk alebo sprejový olej. Stĺp sa nesmie pohybovať na sucho.
Hydraulický systém
Hydraulický systém je uzatvorený systém s olejovou
nádržou, olejovým čerpadlom a regulačným ventilom
Tento systém je z továrne kompletne zmontovaný a
nesmú sa na ňom vykonávať žiadne úpravy ani sa s
ním nesmie nijako manipulovať.
Hladinu oleja kontrolujte pravidelne.
Príliš nízka hladina oleja poškodzuje olejové čerpadlo
Hydraulické prípojky a príslušenstvo pravidelne kontrolujte na tesnosť – prípadne ich dotiahnite.
Prípojky a opravy elektrickej
Prípojky a opravy elektrickej výbavy smie vykonávať
iba vyučený elektrikár.
V prípade otázok uveďte, prosím, nasledujúce
údaje:
• Druh prúdu motora,
• Údaje z typového štítka stroja,
• Údaje o motore z typového štítka.

15. Likvidácia a recyklácia
Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia
poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený
zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť
alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín.
Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych
materiálov, ako sú napr. Kovy a plasty. Poškodené
súčiastky odovzdajte na vhodnú likvidáciu špeciálneho odpadu. Informujte sa v odbornej predajni alebo
na miestnych úradoch!
Staré zariadenia nevyhadzujte do domového odpadu!
Tento symbol upozorňuje na to, že tento výrobok sa musí zlikvidovať podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení
(2012/19/EÚ) a nesmie sa zlikvidovať s domovým odpadom. Tento výrobok sa musí odovzdať na
to určenému zbernému stredisku. K tomu môže dôjsť
napríklad vrátením pri nákupe podobného výrobku
alebo odovzdaním autorizovanému zbernému stredisku na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Neodborné zaobchádzanie so
starými zariadeniami môže mať v dôsledku potenciálne nebezpečných látok, ktoré obsahuje odpad z
elektrických a elektronických zariadení, negatívny
vplyv na životné prostredie a zdravie osôb. Odbornou likvidáciou tohto výrobku navyše prispievate k
efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov. Informácie o zberných strediskách pre staré zariadenia získate od vašej miestnej správy, verejnoprávnej inštitúcie zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu,
autorizovaného úradu pre likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení alebo od vášho
odvozu odpadkov.

Servisné informácie
Je potrebné dbať na to, že v prípade tohto výrobku
podliehajú nasledujúce diely bežnému pracovnému
alebo prirodzenému opotrebeniu, resp. sú nasledujúce diely považované za spotrebný materiál.
Diely podliehajúce opotrebeniu*: štrbinové vodiace
klinky, hydraulický olej, štrbinový klin
* nie je bezpodmienečne obsiahnuté v objeme dodávky!
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16. Odstraňovanie proúch
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príznaky chýb a je tam opísané, ako môžete urobiť nápravu, keď váš stroj nepracuje
správne. Ak pomocou toho nedokážete lokalizovať a odstrániť problém, obráťte sa na vašu servisnú dielňu.
Porucha

Možné príčiny

Riešenie

Hydraulické čerpadlo sa
nespustí

Chýba napätie

Skontrolujte, či majú elektrické káble prúd

Termospínač motora sa vypol

Termospínač vnútri skrine motora opäť zapnite

Nízka hladina oleja

Skontrolujte hladinu oleja a doplňte

Jedna z pák nie je pripojená

Skontrolujte upevnenie páky

Nečistoty v koľajniciach

Vyčistite stĺpik

Nesprávny smer otáčania motora pri
trojfázovom prúde

Skontrolujte smer otáčania motora a prípadne
ho zmeňte

Štiepací stĺpik sa nepohybuje
dole
Motor sa spustí, ale stĺpik sa
nepohybuje dole
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A készüléken található szimbólumok magyarázata
A jelen kézikönyvben használt szimbólumok célja, hogy felhívják a figyelmet a lehetséges kockázatokra. A biztonsági
szimbólumokat, valamint az ezeket kísérő magyarázatokat pontosan értelmezni kell. Maguk a figyelmeztetések nem
hárítják el a kockázatokat, és nem helyettesítik a balesetek megelőzése érdekében hozott megfelelő intézkedéseket.
Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat, és
mindig tartsa be azokat!
Kötelező a munkacipő viselete
Kesztyű viselete!
Viseljen hallásvédőt! Viseljen védőszemüveget!
A készüléket ne érje eső.
Illetéktelen számára tilos a belépés
A munkaterületen tilos a dohányzás
Ne hagyja a padlóra folyni a hidraulikaolajat
Tartsa rendben a munkaterületet! A rendetlenség balesetveszélyes!
A használt olajat megfelelően ártalmatlanítsa (használt olaj helyi gyűjtőhelyén). A használt
olajat tilos a földre ereszteni vagy a többi hulladékkal keverni.
A védő- és biztonsági szerkezetek eltávolítása vagy módosítása tilos.
A gép munkaterületén kizárólag a kezelő tartózkodhat. Tartsa távol a munkában részt nem
vevő személyeket, valamint a házi- és haszonállatokat a veszélyzónától (legalább 5 m
távolság).
A beszorult rönköket ne kézzel távolítsa el.
Figyelem! Javítási, karbantartási és tisztítási munkálatok előtt állítsa le a motort, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót.
Vágás- és zúzódásveszély. Soha ne nyúljon a veszélyes területekre, amikor mozog a
hasítókés.
Magas feszültség! Életveszély!
2x

Oil

Oil

A gépet csak egy személy kezelje!
A munka megkezdése előtt körülbelül 2 fordulattal oldja ki a légtelenítő csavart. Szállítás
előtt zárja le.
Vigyázat! Mozgó szerszámok!

m Figyelem!

Ne szállítsa fekvő helyzetben a készüléket!
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1. Bevezetés
GYÁRTÓ:
scheppach
Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Straße 69
D-89335 Ichenhausen
TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új
készülékét használja.
KEDVES VÁSÁRLÓ!
A hatályban lévő termékfelelősségi törvény értelmében a berendezés gyártója nem vonható felelősségre a berendezésen vagy vele kapcsolatban keletkező
károkért a következő esetekben:
• szakszerűtlen kezelés,
• a használati utasítások be nem tartása,
• harmadik személy által végzett, szakképzetlen
javítások,
• nem eredeti alkatrészek beszerelése és cseréje,
• szakszerűtlen használat,
• az elektromos rendszer kiesése az elektromos előírások, illetve a VDE 0100, DIN 57113 / VDE 0113
szabályozások be nem tartása miatt.
Javaslatok:
Mielőtt a berendezést összeszerelné, és üzembe helyezné olvassa el a használati útmutató teljes szövegét.
Az üzemelési utasítások célja a készülékkel való ismerkedésének megkönnyítése és a használati lehetőségeinek megismertetése.
Az üzemelési utasítások fontos megjegyzéseket tartalmaz a készülék biztonságos, szakszerű és gazdaságos használatával kapcsolatosan, a veszélyek
elkerülésére, a javítási költségek megspórolására, a
kiesési idő csökkentésére, és a készülék megbízhatóságának és élettartamának növelésére.
A használati útmutatóba foglalt biztonsági utasításokon kívül mindenképpen be kell tartani a nemzeti
érvényben lévő szabályozásokat a készülék üzemelésével kapcsolatosan.
Az üzemelési utasításokat helyezze egy tiszta,
műanyag mappába, hogy megóvja a szennyeződéstől és a nedvességtől, és tárolja a készülék közelében. A munka elkezdése előtt minden gépkezelőnek
el kell olvasnia az utasításokat és gondosan be kell
tartania őket. Csak olyan személyek használhatják a
készüléket, akiket kiképeztek a gép használatáról, és
a lehetséges veszélyekről, illetve kockázatokról. Be
kell tartani az előírt minimális kort.
A jelen üzemelési utasításokba foglalt biztonsági előírások és a helyi országos különleges előírások kiegészítéseként be kell tartani az általánosan elismert
műszaki előírásokat a fafeldolgozó szerszámgépek
üzemelésekor.

Az útmutató, valamint a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó balesetekért és károkért nem vállalunk felelősséget.

2. A készülék leírása
1. Kiegészítő tartók
2. Szállítási fogantyúk
3. Karom
4. Hasítóék
5. Hasítóoszlop
6. Asztal
7. Kerekek
8. Nívópálca
9. Löketbeállító rúd
10. Működtető fogantyú
11. Teljes kezelőkarok
12. Oldalsó lerakóasztal
13. Kapcsoló/dugasz kombináció
14. Motor
15. Burkolat

3. Szállított elemek
A. Hasító
B. Kezelőkarok
C. Karom
D. Kiegészítő tartók
E. Kerekek
F. Asztal
G. Biztonsági kengyel
H. Tartozékzacskó (a, b, c)
a-H
 engeresfejű csavar, M10 x 100 mm, négy hézagoló alátéttel és önzáró anyával (2 db)
b - Csapszeg rugós biztosítószeggel (2 db)
c-H
 atlapfejű csavar, M8 x 25 mm, önzáró anyával
(4 db)
I. Lerakó asztalok (oldalt)
J. Kezelési utasítás

4. Rendeltetésszerűi használat
A gépet csak rendeltetése szerint szabad használni. Ezt túlhaladó bármilyen használat, nem számít
rendeltetésszerűnek. Ebből adódó bármilyen kárért
vagy bármilyen fajta sérülésért a használó ill. a kezelő felelős és nem a gyártó. A rendeltetésszerűi használat resze a biztonsági utasítások figyelembe vétele
is, valamint az összeszerelési es a használati utasításban levő üzemeltetési utasítások. A gépet kezelő
es karbantartó személyeknek ezekben jártasaknak
es a lehetséges veszélyekkel kapcsolatban kioktatottaknak kell lenniuk. Ezen kivul legpontosabban be
kell tartani az ervenyes balesetvedelmi előirasokat.
Figyelembe kell venni a munkaegeszsegugyi es a
biztonsagtechnikai terén fennallo balesetvedelmi
szabályokat.
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A gépen tortenő valtoztatasok, teljesen kizarjak a gyarto szavatolasat es az ebből adodo karok megteriteset.
• A hidraulikus hasítógép csak álló üzemeltetésre
alkalmas, a fadarabokat csak álló helyzetben,
szálirányban lehet hasítani. A hasítható fadarabok méretei:
fa hosszúsága: 550 mm
ø min./max.: 70 mm / 400 mm
• Soha ne hasítsa a fadarabot álló helyzetben, vagy
száliránnyal ellentétesen!
• Tartsa be a gyártó biztonsági, munkavégzési és
karbantartási előírásait, valamint a műszaki adatokban meghatározott méreteket.
• Tartsa be a vonatkozó baleset-megelőzési előírásokat és a többi általánosan elfogadott biztonságtechnikai szabályt.
• A gépet csak olyan személy használhatja, tarthatja
karban vagy javíthatja, akit ezzel megbíztak és a
veszélyekkel kapcsolatban kioktattak. Ha a gépet
önkényesen megváltoztatja, az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
• A gépet kizárólag a gyártó eredeti tartozékaival és
eredeti szerszámaival szabad használni.
• Minden ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek minősül. Az ebből eredő károkért a gyártó
nem felel; a kockázatot egyedül a használó viseli.
Kerjuk vegye figyelembe, hogy a keszulekeink rendeltetesuk szerint nem az ipari, kezműipari vagy
gyari hasznalatra lettek konstrualva. Nem vallalunk
szavatossagot, ha a keszulek ipari, kezműipari vagy
gyari uzemek teruleten valamint egyenertekű tevekenysegek teruleten van hasznalva.

5. Általános biztonsági utasítások
FIGYELMEZTETÉS:
Elektromos
szerszámok
használatakor kövesse az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket, hogy csökkenthesse a tűz,
az áramütés és a személyi sérülések kockázatát.
A szerszámmal való munkavégzés előtt olvassa
el az összes útmutatót.
• A gépen található összes biztonsági és veszélyekre
vonatkozó utasítást vegye figyelembe.
• A gépen található összes biztonsági és veszélyekre
vonatkozó utasítást hiánytalanul tartsa olvasható
állapotban.
• A gépen található biztonsági berendezéseket nem
szabad leszerelni vagy használhatatlanná tenni.
• Ellenőrizze a hálózati csatlakozóvezetékeket. Ne
használjon hibás csatlakozóvezetékeket.
• Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a kétkezes kezelés helyes működését.
• A kezelőszemélynek legalább 18 évesnek kell lennie. Az oktatásban részt vevő személyeknek legalább 16 évesnek kell lenniük, de ők csak felügyelettel dolgozhatnak a gépen.
• Viseljen munkavédelmi kesztyűt a munkavégzéshez.

• Legyen óvatos a munkavégzésnél: Fennáll a hasító
szerszám által okozott ujj- és kézsérülések veszélye.
• Nehéz vagy rossz fogású darabok hasítása esetén használjon megfelelő segédeszközt az alátámasztáshoz.
• Az átszerelési, beállítási és tisztítási munkálatokat,
valamint a karbantartást és az üzemzavarok elhárítását csak kikapcsolt motornál végezze. Húzza ki
a hálózati csatlakozódugót!
• Az elektromos szerelés telepítési, javítási és karbantartási
• Kizárólag szakmunkások végezzék.
• A javítási és karbantartási munkálatok befejezése
után azonnal szerelje vissza az összes védő- és
biztonsági berendezést.
• A munkahely elhagyásakor kapcsolja ki a motort.
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót!

6. További biztonsági utasítások
• A fahasítót csak egyetlen személy kezelje.
• A lehetséges sérülések elleni védelem érdekében
viseljen védőfelszerelést (védőszemüveg/-rostély,
hallásvédő, munkavédelmi kesztyű).
• Soha ne hasítson olyan rönköket, amelyek szegeket, drótokat vagy egyéb tárgyakat tartalmaznak.
• A már széthasított fa és faforgács veszélyes
munkateret hoz létre. Fennáll a megbotlás, az
elcsúszás vagy a leesés veszélye. Mindig tartsa
rendben a munkateret.
• Bekapcsolt gépnél soha ne helyezze kezeit a gép
mozgó alkatrészeire.
• Csak olyan fákat hasítson, amelyek legfeljebb 550
mm hosszúak.
A gép a technika mai állása és az elfogadott biztonságtechnikai szabályok szerint készült. Ennek ellenére munka közben felléphetnek egyedi
maradék kockázatok.
• A hasítószerszám szakszerűtlen vezetésekor vagy
a fa szakszerűtlen felhelyezésekor sérülésveszély
fenyegeti az ujjakat és kezeket.
• Szakszerűtlen tartás vagy vezetés esetén a kisodródó munkadarab sérüléseket okozhat.
• Ha nem megfelelő elektromos csatlakozóvezetékeket
használ, az áram veszélyeztetheti az egészségét.
• A fa különleges tulajdonságai (ágak, egyenetlen
alak stb.) veszélyeket hordoznak magukban.
• Ezen túlmenően minden meghozott óvintézkedés
ellenére vannak nem nyilvánvaló maradék kockázatok. A maradék kockázatok minimalizálhatók, ha
összességében betartja a „Biztonsági utasítások“
a „Rendeltetésszerű használat“ c. fejezetek, valamint a kezelési útmutató tartalmát.
• Nem előírásszerű villamos csatlakozóvezetékek
használatakor áramütés veszélye áll fenn.
• Mielőtt a beállítási és karbantartási munkákat megkezdené, kapcsolja ki a Start gombot és húzza ki a
hálózati csatlakozót.
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• Minimálisra csökkenthetők azonban a „Biztonsági
utasítások”, a „Rendeltetésszerű használat” és a
kezelési útmutató együttes betartásával.
• Kerülje a gép véletlen üzembe helyezését: a dugós
csatlakozó a csatlakozó aljzatba való bevezetésekor nem szabad megnyomni a bekapcsoló gombot.
Használja az üzemeltetési utasításban ajánlott
szerszámot. Ily módon biztosíthatja, hogy gépe
mindig optimális teljesítménnyel működjön.
• A kezét tartsa távol a munkaterülettől, ha a gép
üzemel.

7. Technikai adatok

8. Kicsomagolás
230V /
50Hz

400V /
50Hz

Felvételi teljesítmény P1

3000 W

3000 W

Leadási teljesítmény P2

2100 W

2250 W

Üzemmód

S6 40%

S6 40%

2800

2800

Motor V/Hz

Fordulatszám min-1
Méretek H x Sz x M

920 x 690 920 x 690
x 1520 mm x 1520 mm

Asztal magassága

815 mm

815 mm

Munkamagasság

900 mm

900 mm

Fahosszúság

210 - 550
mm

210 - 550
mm

Fa Ø min. - max.

70 - 400
mm

70 - 400
mm

8

8

450 mm

450 mm

Hasító erő max. t*
Hengerlöket
Henger előremenet

40 mm/s

40 mm/s

Henger hátramenet

100 mm/s

120 mm/s

4l

4l

100 kg

98 kg

Olajmennyiség
Tömeg

Nyomóerő:
A beépített hidraulikaszivattyú teljesítményszintje rövid időre elérheti a 8 tonnás hasítóerő kifejtéséhez
szükséges nyomásszintet. Alapbeállításként a hidraulikus hasító gyárilag ennél kb. 10%-kal alacsonyabb
teljesítményszintre van beállítva. Biztonsági okokból a
felhasználó nem állíthatja át az alapbeállításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a külső körülmények, mint
az üzemi és környezeti hőmérséklet, a légnyomás és
a páratartalom befolyásolják a hidraulikaolaj viszkozitását. Emellett a gyártási tűrések és a karbantartási
hibák is csökkenthetik az elérhető nyomás szintjét.

A műszaki változások jogát fenntartjuk!
Zaj
m Figyelmeztetés: A zaj súlyos következményekkel járhat az egészség tekintetében. Ha a gép zaja
meghaladja a 85 dB (A) értéket, akkor kérjük, viseljen
megfelelő hallásvédőt.
Zajértékek
Hangteljesítménymércék LWA : 84 dB (A)
Hangnyomásmérték LpA : 75 dB (A)
Bizonytalanság K WA/pA : 3 dB
*S6 40% üzemmód, megszakítás nélküli, időszakos
üzemmód. Az üzemeltetés indítási időből, folyamatos
terhelés alatt állás időszakából és üresjárati időből
áll. A működési idő 10 perc, a relatív bekapcsolási idő
pedig a működési idő 40%-a.

Nyissa ki a csomagolást és óvatosan vegye ki a készüléket.
Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a csomagolási / szállítási biztosításokat (ha vannak ilyenek).
Ellenőrizze, hogy teljes-e a szállítmány. Ellenőrizze a
készülék és a kiegészítő alkatrészek szállítás során
keletkezett sérüléseit. Reklamáció esetén azonnal
értesítse a beszállítót. Utólagos reklamációkat nem
fogadunk el.
Lehetősége szerint a garancia érvényességének
leteltéig őrizze meg a csomagolást. A használatba
vétel előtt ismerje meg a gépet a kezelési útmutatóból. Tartozékként, valamint kopó és pótalkatrészként
csak eredeti alkatrészeket használjon. Pótalkatrészeket szakkereskedőjénél vásárolhat.
Rendelésnél adja meg a cikkszámot, valamint a gép
típusát és gyártási évét.
m FIGYELEM
A készülék és a csomagolóanyag nem gyerekjáték! A gyerekek ne játsszanak a műanyag zacskókkal, fóliákkal és apró alkatrészekkel! Fennáll
a lenyelés és fulladás veszélye!

9. Felépítés / Beüzemeltetés előtt
9.1 Kerekek felszerelése (3. ábra)
• Dugja be a csapszeget (b) a kerékbe (7).
• Most dugja be a csapszeget a furatba, amely a hasítóék alulsó részén található.
• Rögzítse a csapszeget egy rugós biztosítószeggel
• Ismételje meg a folyamatot a másik oldalon is.
9.2 T
 eljes működtető karok összeszerelése
(4 + 5 ábra)
A karok fogantyúi kifelé fordulnak!
• Zsírozza meg a lemezfület
• Vezesse a komplett kezelőkart az arra kijelölt
pozícióba (4. ábra).
• Vezesse az (10) kezelőkart a (7a) kapcsolóhimbába.
• Biztosítsa a teljes kezelőkart egy hengeresfejű
csavarral (a), két hézagoló alátéttel és egy önzáró
anyával.
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• A fent ismertetett módszerrel rögzítse a másik
kezelőkart a másik oldalon.
• Figyelem! Ne húzza túl szorosra a kezelőkarokat,
mert könnyedén kell mozogniuk.
• Végül szerelje fel a biztosító kengyeleket (G), ezeket
két kereszthornyos süllyesztett fejű csavarral kell a
kezelőkarra szerelni (5. ábra).
9.3 A karom és a kiegészítő tartók felszerelése (6
+ 7. ábra)
• Rögzítse a kiegészítő tartókat (D) a karommal (C)
együtt a kezelőkarra (4. ábra).
• Ehhez dugja át a két hatlapfejű csavart (c) a
kezelőkar furatain, és rögzítse őket egy-egy önzáró
anyával (7. ábra).
• Figyelem! A villákon elhelyezett fogaknak a
felszerelést követően egymás felé kell néznie.
9.4 Az asztal és a lerakó asztalok felszerelése
(ábra. 8 - 10)
• Csavarozza ki a csillagmarkolatú (8a) csavart (8.
ábra)
• Most helyezze be az asztalt (6) a számára kijelölt
rögzítőbe (8 ábra), majd húzza meg újra az
előzetesen kicsavarozott csillagmarkolatú csavart.
• Akassza rá a lerakó asztalokat (12) az asztal két
oldalán (6) található két-két csavarra (9 + 10. ábra).
m FIGYELEM!
Az üzembe helyezés előtt feltétlenül szerelje
össze teljesen a készüléket!

10. Üzembe helyezés
Győződjön meg arról, hogy hiánytalanul és az előírásoknak megfelelően szerelték össze a gépet. Minden egyes használat előtt ellenőrizze:
• A csatlakozóvezetékek sérült helyeit (szakadások,
vágások és hasonlók),
• A gép esetleges sérüléseit,
• Hogy az összes csavar szorosan meg van-e húzva,
• A hidraulika szivárgási helyeit és
• Az olajszintet.
Az olajszint ellenőrzése
A hidraulikaberendezés egy zárt, olajtartállyal,
olajszivattyúval és vezérlőszeleppel rendelkező
rendszer. Rendszeresen, minden egyes üzembe helyezés előtt ellenőrizze a kenőolaj szintjét. A túl alacsony olajszint az olajszivattyú sérülését okozhatja.
Az olajszint méréséhez teljesen csavarozza be a nívópálcát.
Funkcionális teszt
Minden használat előtt egy funkcionális tesztet el kell
végezni.

Lépés:

Eredmény:

Mindkét fogantyú
lenyomása.

A hasítókés lefelé süllyed –
kb. 10 cm-rel az asztal fölé.

Az egyik fogantyú
elengedése.

A hasítókés megáll a kiválasztott helyzetben.

Mindkét fogantyú
elengedése.

A hasítókés visszamegy a
felső helyzetbe

Légtelenítés, 13 ábra
A hasítógép üzembe helyezése előtt légtelenítse a
hidraulikaberendezést.
• Oldja ki néhány fordulattal az (8) légtelenítő sapkát, hogy a levegő távozhasson az olajtartályból.
• Üzem közben hagyja nyitva a sapkát.
• A hasítógép mozgatása előtt zárja vissza a sapkát,
különben kifolyhat az olaj.
Ha nem légteleníti a hidraulikaberendezést, akkor a bezárt levegő a tömítések, és ezzel a hasítógép sérülését okozza.
Löketkorlátozás rövid munkadarab esetén
(11 ábra)
Hasítókés alsó helyzete: kb. 10 cm-rel a hasítóasztal felett
• Vigye a kívánt helyzetbe a hasítókést.
• Engedje el az egyik kezelőkart.
• Kapcsolja ki a motort.
• Engedje el a második kezelőkart.
• Csavarozza ki a csillagmarkolatú csavart (11a).
• Mozgassa felfelé a (9) löketbeállító rudat, míg a
rugó meg nem állítja.
• Ismét húzza meg a csillagmarkolatú csavart (1a).
• Kapcsolja be a motort.
• Ellenőrizze a felső helyzetet.
Be-/kikapcsolás, (13)
Bekapcsoláshoz nyomja meg a zöld gombot.
Kikapcsoláshoz nyomja meg a piros gombot.
Megjegyzés: Egyszeri be- és kikapcsolással minden egyes használat előtt ellenőrizze a be-/kikapcsoló egység működését.
Újraindulási biztosíték áramkimaradás esetén
(nullfeszültség-kioldó)
Áramkimaradás, a csatlakozódugó akaratlan kihúzása vagy a biztosíték meghibásodása esetén automatikusan kikapcsol a készülék. Visszakapcsoláshoz
nyomja meg újra a kapcsolóegység zöld gombját.
Hasítás
• Helyezze az asztalra a fát, mindkét fogantyúval tartsa szorosan, nyomja lefelé a fogantyúkat,
majd amint a hasítókés a fába hatol, tolja kifelé a
fogantyúkat, miközben lefelé nyomja őket. Ezzel
megakadályozható, hogy nyomás hasson a kezelőkarok.
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• Csak egyenesen lefűrészelt fadarabokat hasítson.
• Függőlegesen hasítsa a fát.
• Soha ne végezze fekvő vagy merőleges hely-

zetben a fát.

• Viseljen megfelelő kesztyűt a hasításhoz.

A munka befejezése
• Vigye az alsó állásba a hasítókést.
• Engedje el az egyik kezelőkart.
• Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót.
• Zárja le a légtelenítő csavart.
• Tartsa be az általános karbantartási előírásokat.
Elektromos csatlakoztatás
A telepített elektromos motor üzemkészen csatlakozik. A csatlakozás megfelel a vonatkozó VDE és DIN
rendelkezéseknek.
A vásárló által használt hálózati csatlakozó, valamint
az általa használt hosszabbító vezeték is feleljen
meg ezeknek az előírásoknak.
Sérült elektromos csatlakozóvezetékek
Az elektromos csatlakozóvezetékek szigetelése
gyakran megsérül.
Ennek oka lehet:
• Nyomási helyek, ha a csatlakozóvezetéket ablakvagy ajtóréseken keresztül vezeti.
• Törési helyek a csatlakozóvezetékek szakszerűtlen rögzítése vagy vezetése miatt.
• Vágási helyek a csatlakozóvezetéken való áthajtás
miatt.
• Szigetelés sérülése a fali csatlakozóaljzatból való
kiszakítás miatt.
• Repedések a szigetelés öregedése miatt.
Ne használjon ilyen sérült elektromos csatlakozóvezetékeket, mivel használatuk a szigetelés sérülése
miatt életveszélyes.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérültek-e
az elektromos csatlakozóvezetékek. Ügyeljen arra,
hogy ellenőrzéskor a vezeték ne csatlakozzon a hálózatra.
Az elektromos csatlakozóvezetékek feleljenek meg
a vonatkozó VDE és DIN rendelkezéseknek. Csak
H07RN jelölésű csatlakozóvezetékeket használjon.
A csatlakozóvezeték típusának megnevezését a vezetéken fel kell tüntetni.
Egyfázisú váltóáramú motor esetén a magas (3000
watt feletti) indítási árammal rendelkező gépekhez C
16A vagy K 16A biztosíték használatát javasoljuk!

Váltóáramú motor 230 V~ / 50 Hz
Hálózati feszültség: 230 V~ / 50 Hz.
A hálózati csatlakozó és hosszabbító vezeték öteresek legyenek = 3 fázis, N és védőföld (1/N/PE).
A 25 méternél rövidebb hosszabbító vezetékek keresztmetszete 1,5 négyzetmilliméter legyen.
Háromfázisú moto 400 V~ / 50 Hz
Hálózati feszültség 400 V~ / 50 Hz.
A hálózati csatlakozó és hosszabbító vezeték öteresek legyenek = 5 fázis, N és védőföld (3/N/PE).
A 25 méternél rövidebb hosszabbító vezetékek
keresztmetszete 1,5 négyzetmilliméter legyen. A
hálózati csatlakozás maximálisan 16 A-re van lebiztosítva.
A hálózatra csatlakoztatás vagy helyváltoztatás
esetén ellenőrizze a forgásirányt. Szükség esetén
cserélje fel a polaritást. Csavarja a készülék csatlakozódugójába a pólusváltó szerkezetet.

11. Tisztítás
Figyelem!
Minden tisztítási munkálat előtt húzza ki a hálózati
csatlakozódugót.
Azt javasoljuk, hogy a készüléket minden használat
után tisztítsa meg.
Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy nedves
ruhával és egy kis kenőszappannal. Ne használjon
tisztító- vagy oldószereket, mivel ezek kikezdhetik a
készülék műanyag alkatrészeit. Ügyeljen arra, hogy
ne juthasson víz a készülék belsejébe.

12. Szállítás
A hasítógép szállításához mozgassa teljesen le az
hasítókést. A hasítóoszlopnál, a fogantyú segítségével enyhén billentse meg a hasítógépet, míg a kerekre nem dől, és ekkor megkezdheti a mozgatást. (12
ábra)

13. Tárolás
A készüléket és tartozékait sötét, száraz és fagy-

mentes helyen, gyermekektől elzárva tárolja. Az
optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30˚C között van.
Takarja le az elektromos szerszámot, ezzel védve
portól és nedvességtől. A kezelési útmutatót az
elektromos szerszámmal együtt őrizze meg.

14. Karbantartás
Figyelem!
Minden karbantartási munkálat előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
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Mikor kell elvégezni az olajcserét?
Az első olajcserét 50 üzemóra elteltével, majd utána
250 üzemóránként.
Olajcsere
• Teljesen húzza be a hasítóoszlopot.
• Állítson egy legalább 6 l térfogatú tartályt a hasítógép alá.
• Lazítsa meg a nívópálcát (8).
• Nyissa ki a leeresztő csavart, hogy kifolyhasson
az olaj.
• Zárja vissza a leeresztő csavart, és szorosan húzza meg.
• Újra töltsön be lassan 4 l új hidraulikaolajat egy
tiszta tölcsér segítségével, és közben ellenőrizze
az olajszintet.
• Ezután újra csavarozza vissza az nívópálcát.
Az így nyert elhasznált olajat szabályszerűen,
a helyi elhasznált olaj gyűjtőhelyre távolítsa el.
Tilos az elhasznált olajnak a talajba kerülni vagy
azt a háztartási hulladék közé keverni.
HLP 32 sorozatú olaj használatát javasoljuk
Hasítószár A hasítógép szárát minden egyes üzembe helyezés előtt enyhén zsírozza be. Ezt az eljárást
5 üzemóránként ismételje meg. Vékony rétegben
hordjon fel zsírt vagy olajspray-t. A szárnak nem
szabad szárazon járnia.
Hidraulikaberendezés
A hidraulikaberendezés egy zárt, olajtartállyal, olajszivattyúval és vezérlőszeleppel rendelkező rendszer. A gyárban teljesen összeszerelt rendszert nem
szabad módosítani vagy manipulálni.
Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet.
A túl alacsony olajszint az olajszivattyú sérülését
okozza. Rendszeresen ellenőrizze a hidraulikus
csatlakozások és csavarkötések tömítettségét –
adott esetben húzza után őket.

15. Megsemmisítés és újrahasznosítás
A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás
nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy
pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz.
A készülék és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból.
Vigye a károsult alkatrészeket a különhulladék megsemmisítési helyhez. Érdeklődjön utánna a szaküzletben vagy a községi közigazgatásnál!
Ne dobja a használt berendezéseket a háztartási
hulladékba!
Ez a szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy
a terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv
(2012/19/EU) és a nemzeti törvények értelmében nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Ezt
a terméket egy erre alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például egy hasonló termék vásárlásakor történő visszaadással vagy az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékait újrahasznosító hivatalos gyűjtőhelyen történő leadással. A
használt berendezések szakszerűtlen kezelése a
használt elektromos és elektronikai berendezésekben gyakran megtalálható potenciálisan veszélyes
anyagok miatt negatív hatással lehet a környezetre
és az emberek egészségére. Ezen termék szakszerű ártalmatlanításával ráadásul a természeti erőforrások hatékony használatához is hozzájárul. A használt berendezések gyűjtőhelyeivel kapcsolatban a
városvezetésnél, a helyi közterület-fenntartónál, az
elektromos és elektronikus berendezések hivatalos
gyűjtőhelyén vagy a hulladékszállító vállalatnál érdeklődhet.

Az elektromos berendezések
Az elektromos berendezések csatlakoztatását és
javítását csak villamossági szakember végezheti.
Kérdései esetén az alábbi adatokat kell megadni:
• Motor áramtípusa
• Gép típuscímkéjének adatai
• Motor típuscímkéjének adatai
Szervíz-információk
Figyelembe kell venni, hogy ennél a terméknél a következő részek már használat szerinti vagy természetes kopásnak vannak alávetve ill. a következő részekre van mint fogyóeszközökre szükség. Gyorsan kopó
részek*: hasító ékvezetők, hidraulikaolaj, hasító ék
* nincs okvetlenül a szállítás terjedelmében!
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16.Hibaelháritás
A következő táblázat bemutatja a hibák tüneteit, és ismerteti azok elhárításának módját arra az esetre, ha az Ön által
vásárolt gép nem működne megfelelően. Ha a problémát ezzel nem sikerül lokalizálni és orvosolni, forduljon az illetékes
szervizhez.
Üzemzavar
Nem indul a hidraulikus
szivattyú

Az oszlop nem mozog lefelé

Elindul a motor, de az oszlop
nem mozog lefelé

Lehetséges okok

Megoldás

Nincs tápfeszültség

Ellenőrizze, hogy van-e tápellátás a
vezetékekben

Kikapcsolt a motor termokapcsolója

A motor lehűlése után visszakapcsol a
termokapcsoló. Újraindítható a motor

Alacsony olajszint

Ellenőrizze az olajszintet, és töltse után az
olajat

Az egyik kar nincs csatlakoztatva

Ellenőrizze a karok rögzítését

Szennyeződés a sínekben

Tisztítsa meg az oszlopot

Váltakozó áram esetén helytelen a
motor forgásiránya

Fázisváltó:
Ellenőrizze és állítsa át a motor forgásirányát
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CE - Konformitätserklärung Originalkonformitätserklärung
CE - Declaration of Conformity
CE - Déclaration de conformité

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen
erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für den

PL normami

hereby declares the following conformity under the EU Directive and

LT

déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes pour

HU ségi nyilatkozatot teszi a termékre

dichiara la seguente conformità s econdo le direttive e le normative UE per

SI

izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za artikel

declara la conformidad siguiente según la directiva la UE y las normas

CZ

prohlašuje následující shodu podle smernice EU a norem pro výrobek

declara o seguinte conformidade com a Directiva da UE e as normas para

SK

prehlasuje nasledujúcu zhodu podla smernice EU a noriem pre výrobok

erklærer hermed, at følgende produkt er i overensstemmelse med neden-

HR sljedece artikle

verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan de daarop betrek-

RS

vakuuttaa täten, että seuraava tuote täyttää ala esitetyt EU-direktiivit ja

RO UE pentru articolul

försäkrar härmed följande överensstämmelse enligt EU-direktiv och stan-

BG норми за артикул

DE Artikel

GB standards for the following article
FR l’article

IT l‘articolo

ES para el artículo

PT o seguinte artigo

DK stående EUdirektiver og standarder

NL king hebbende EG-richtlijnen en normen
FI standardit

SE darder för följande artikeln

deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i
pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai šį straipsnį
az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következo megfelelo-

ovime izjavljuje da postoji s ukladnost prema EU-smjernica i normama za
potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikal
declară următoarea conformitate corespunzător directivelor şi normelor
декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и

Marke / Brand:					scheppach
Art.-Bezeichnung / Article name: 		
HOLZSPALTER - HL815
						
LOG SPLITTER - HL815
						FENDEUR HYDRAULIQUE - HL 815
Art.-Nr. / Art. no.:				5905317902 / 5905317901
2014/29/EU

2004/22/EC

89/686/EC_96/58/EC

2014/35/EU

2014/68/EU

90/396/EC

X 2014/30/EU
X

2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI

X 2011/65/EU*

Noise: measured LWA = xx dB(A); guaranteed LWA = xx dB(A)
P = xx KW; L/Ø = cm
Notified Body:
Notified Body No.:

2006/42/EC
Annex IV

Notified Body:
Notified Body No.:
Certificate No.:

2010/26/EC
Emission. No:

Standard references:

EN 609-2017; EN 60204-1:2006/A1:2009; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-11:2000
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Le fabricant assume seul la responsabilité d‘établir la présente déclaration de conformité.
* Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
The object of the declaration described above fulfils the regulations of the directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council
from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
L’appareil décrit ci-dessus dans la déclaration est conforme aux réglementations de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du
Conseil du 8 juin 2011 visant à limiter l’utilisation de substances dangereuses dans la fabrication des appareils électriques et électroniques.

Ichenhausen, den 31.08.2020

_______________________________
Unterschrift / Andreas Pecher / Head of Product Management

First CE: 2019
Subject to change without notice

Documents registar: Viktor Härtl
Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen
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Garantiebedingungen

Revisionsdatum 20. August 2018

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein Gerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der unten angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch über die Servicerufnummer zur Verfügung. Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen für eine problemlose Bearbeitung und Regulierung
im Schadensfall dienen.
Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen - innerhalb Deutschland - gilt folgendes:
1. Diese Garantiebedingungen regeln unsere zusätzlichen Hersteller-Garantieleistungen für Käufer (private Endverbraucher) von Neugeräten. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche werden von dieser
Garantie nicht berührt. Für diese ist der Händler zuständig, bei dem Sie das Produkt erworben haben.
2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschließlich auf Mängel an einem von Ihnen erworbenen neuen Gerät, die auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen und ist - nach unserer Wahl - auf die
unentgeltliche Reparatur solcher Mängel oder den Austausch des Gerätes beschränkt (ggf. auch Austausch mit einem Nachfolgemodell). Ersetzte Geräte oder Teile gehen in unser Eigentum über. Bitte beachten
Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantiefall kommt daher nicht zustande, wenn das Gerät innerhalb der
Garantiezeit in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben verwendet wurde oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung ausgesetzt war.
3. Von unseren Garantieleistungen ausgenommen sind:
- Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung (z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart)
bzw. der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen oder durch Einsatz des Geräts unter ungeeigneten Umweltbedingungen sowie durch mangelnde Pflege und Wartung entstanden sind.
- Schäden am Gerät, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Anwendungen (wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenen Werkzeugen bzw. Zubehör), Eindringen von
Fremdkörpern in das Gerät (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Transportschäden, Gewaltanwendung oder Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schäden durch Herunterfallen) entstanden sind.
- Schäden am Gerät oder an Teilen des Geräts, die auf einen bestimmungsgemäßen, üblichen (betriebsbedingten) oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind sowie Schäden und/oder Abnutzung von Verschleißteilen.
- Mängel am Gerät, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Originalteile sind oder nicht bestimmungsgemäß verwendet werden.
- Geräte, an denen Veränderungen oder Modifikationen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Geräts unerheblich sind.
- Geräte an denen eigenmächtig Reparaturen oder Reparaturen , insbesondere durch einen nicht autorisierten Dritten, vorgenommen wurden.
- Wenn die Kennzeichnung am Gerät bzw. die Identifikationsinformationen des Produktes (Maschinenaufkleber) fehlen oder unlesbar sind.
- Geräte die eine starke Verschmutzung aufweisen und daher vom Servicepersonal abgelehnt werden.
Schadensersatzansprüche sowie Folgeschäden sind von dieser Garantieleistung generell ausgeschlossen.
4. Die Garantiezeit beträgt regulär 24 Monate* (12 Monate bei Batterien / Akkus) und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerätes. Maßgeblich ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen. Die Reparatur oder der Austausch des Gerätes
führt weder zu einer Verlängerung der Garantiezeit noch wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung für das Gerät oder für etwaige eingebaute Ersatzteile in Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines VorOrt-Services. Das betroffene Gerät ist in gesäubertem Zustand zusammen mit einer Kopie des Kaufbelegs, - hierin enthalten die Angaben zum Kaufdatum und der Produktbezeichnung - der Kundendienststelle
vorzulegen bzw. einzusenden. Wird ein Gerät unvollständig, ohne den kompletten Lieferumfang eingesendet, wird das fehlende Zubehör wertmäßig in Anrechnung / Abzug gebracht, falls das Gerät ausgetauscht
wird oder eine Rückerstattung erfolgt. Teilweise oder komplett zerlegte Geräte können nicht als Garantiefall akzeptiert werden. Bei nicht berechtigter Reklamation bzw. außerhalb der Garantiezeit trägt der
Käufer generell die Transportkosten und das Transportrisiko. Einen Garantiefall melden Sie bitte vorab bei der Servicestelle (s.u.) an. In der Regel wird vereinbart, dass das defekte Gerät mit einer kurzen
Beschreibung der Störung per Abhol-Service (nur in Deutschland) oder - im Reparaturfall außerhalb des Garantiezeitraums - ausreichend frankiert, unter Beachtung der entsprechenden Verpackungs- und Versandrichtlinien, an die unten angegebene Serviceadresse eingesendet wird. Beachten Sie bitte, dass Ihr Gerät (modellabhängig) bei Rücklieferung, aus Sicherheitsgründen - frei von allen Betriebsstoffen
ist. Das an unser Service-Center eingeschickte Produkt, muss so verpackt sein, dass Beschädigungen am Reklamationsgerät auf dem Transportweg vermieden werden. Nach erfolgter Reparatur / Austausch senden
wir das Gerät frei an Sie zurück. Können Produkte nicht repariert oder ausgetauscht werden, kann nach unserem eigenen freien Ermessen ein Geldbetrag bis zur Höhe des Kaufpreises des mangelhaften Produkts
erstattet werden, wobei ein Abzug aufgrund von Abnutzung und Verschleiß berücksichtigt wird. Diese Garantieleistungen gelten nur zugunsten des privaten Erstkäufers und sind nicht abtret- oder übertragbar.
5. Für die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches kontaktieren Sie bitte unser Service-Center (via Post, eMail oder telefonisch).
Bitte verwenden Sie vorzugsweise unser Formular auf unserer Homepage: https://www.scheppach.com/Reparaturservice.aspx.
Bitte senden Sie uns keine Geräte ohne vorherige Kontaktaufnahme und Anmeldung bei unserem Service-Center.
Für die Inanspruchnahme dieser Garantiezusagen ist der Erstkontakt mit unserem Service-Center zwingende Voraussetzung.
6. Bearbeitungszeit - Im Regelfall erledigen wir Reklamationssendungen innerhalb 14 Tagen nach Eingang in unserem Service-Center. Sollte in Ausnahmefällen die genannte Bearbeitungszeit überschritten
werden, so informieren wir Sie rechtzeitig.
7. Verschleißteile - Verschleißteile sind: a) mitgelieferte, an- und/oder eingebaute Batterien / Akkus sowie b) alle modellabhängigen Verschleißteile (siehe Bedienungsanleitung). Von der Garantieleistung
ausgeschlossen sind tief entladene bzw. an Gehäuse und oder Batteriepolen beschädigte Batterien / Akkus.
8. Kostenvoranschlag - Von der Garantieleistung nicht oder nicht mehr erfasste Geräte reparieren wir gegen Berechnung. Auf Nachfrage bei unserem Service-Center können Sie die defekten Geräte für einen
Kostenvoranschlag einsenden und ggf. dem Service-Center schriftlich (per Post, eMail) die Reparaturfreigabe erteilen. Ohne Reparaturfreigabe erfolgt keine weitere Bearbeitung.
9. Andere Ansprüche, als die oben genannten, können nicht geltend gemacht werden.
Die Garantiebedingungen gelten nur in der jeweils aktuellen Fassung zum Zeitpunkt der Reklamation und können ggf. unserer Homepage (www.scheppach.com) entnommen werden.
Bei Übersetzungen ist stets die deutsche Fassung maßgeblich.

scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH · Günzburger Str. 69 · 89335 Ichenhausen (Deutschland) · www.scheppach.com
Telefon: +49 [0] 8223 4002 99 oder +800 4002 4002 (Service-Hotline/Freecall Rufnummer dt. Festnetz**) · Telefax +49 [0] 8223 4002 20 · E-Mail: service@scheppach.com · Internet: http://www.scheppach.com
* Produktabhängig auch über 24 Monate; länderbezogen können erweiterte Garantieleistungen gelten
** Verbindungskosten: kostenlos aus dem deutschen Festnetz
Änderungen dieser Garantiebedingungen ohne Voranmeldung behalten wir uns jederzeit vor.
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Garantie DE
Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen,
andernfalls verliert der Käufer sämtliche Ansprüche wegen solcher Mängel. Wir leisten
Garantie für unsere Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzlichen
Gewährleistungsfrist ab Übergabe in der Weise, dass wir jedes Maschinenteil, dass
innerhalb dieser Zeit nachweisbar in Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte, kostenlos ersetzen. Für Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten

wir nur insoweit Gewähr, als uns Gewährleistungsansprüche gegen die Vorlieferanten
zustehen. Die Kosten für das Einsetzen der neuen Teile trägt der Käufer. Wandlungs- und
Minderungsansprüche und sonstige Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Das Sägeblatt ist ein Verschleißteil und von jeglichen Garantieansprüchen grundsätzlich
ebenfalls ausgeschlossen.

Warranty GB
Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt of the goods. Otherwise, time. With respect to parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are
the buyerís rights of claim due to such defects are invalidated. We guarantee for our
entitled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs for the installation
machines in case of proper treatment for the time of the statutory warranty period from
of the new parts shall be borne by the buyer. The cancellation of sale or the reduction of
delivery in such a way that we replace any machine part free of charge which provably
purchase price as well as any other claims for damages shall be excluded. The saw blade
becomes unusable due to faulty material or defects of fabrication within such period of
is a consumable item and explicitly excluded from any warranty.
Garantie FR
Les défauts visibles doivent être signalés au plus tard 8 jours après la réception de la
marchandise, sans quoi l’acheteur perd tout droit au dédommagement. Nous garantissons nos machines, dans la mesure où elles sont utilisées de façon conforme, pendant
la durée légale de garantie à compter de la réception, sachant que nous remplaçons
gratuitement toute pièce de la machine devenue inutilisable du fait d’un défaut de matière
ou d’usinage durant cette période. Toutes les pièces que nous ne fabriquons pas nous-

mêmes ne sont garanties que si nous avons la possibilité d’un recours en garantie auprès
des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’œuvre occasionnés par le remplacement
des pièces sont à la charge de l’acquéreur. Tous droits à rédhibition et toutes prétentions
à une remise ainsi que tous autres droits à dommages et intérêts sont exclus. La lame est
une pièce d’usure et est exclue de la garantie.

Záruka SK
Zjavné nedostatky treba oznámiť v priebehu 8 dní od príjmu tovaru, v opačnom prípade
stráca kupujúci všetky nároky kvôli takýmto nedostatkom. Záruku na naše stroje pri
správnom zaobchádzaní poskytujeme na dobu zákonnej záručnej lehoty od odovzdania
tým spôsobom, že každú časť stroja, ktorá by sa v priebehu tohto času stala dokázateľne
nepoužiteľnou následkom chýb materiálu alebo výrobných chýb, bezplatne vymeníme.

Na diely, ktoré sami nevyrábame, poskytujeme záruku iba do takej miery, do akej nám
prináležia nároky na záručné plnenie voči subdodávateľom. Náklady za vloženie nových
dielov nesie kupujúci. Nároky na výmenu tovaru a nároky na zníženie ceny a ostatné
nároky na odškodnenie sú vylúčené. Pílový kotúč je spotrebný diel a zásadne je taktiež
vylúčený z akýchkoľvek záručných nárokov.

Garancija SI
Očitne pomanjkljivosti morate naznaniti v roku 8 dni po prejemu blaga, v nasprotnem kupec izgubi vse pravice v primeru takih pomanjkljivosti. Garancijo za naše stroje jamčimo
pri pravilnem ravnanju v trajanju zakonskega roka veljavnosti garancije ob predaji na tak
način, da vsak del stroja, ki postane v tem času dokazljivo neuporabben zaradi napak v

materialu ali izdelavi, zamenjamo brezplačno. Za dele, ki jih ne izdelujemo sami, jamčimo
samo v tolikšni meri, kolikor nam dopušča naša pravica do dobaviteljev. Stroške vstavljanja novih delov nosi kupec. Zahtevki za zamenjavo in znižanje cene niso sprejemljivi. List
žage je obrabni del in tako tudi v celoti izključen iz vsakega garacijskega zahtevka.

Német garancia HU
A nyilvánvaló hiányokat az áru átvétele után 8 napon belül be kell jelenteni. Egyéb esebeszállítónk felé jótállási igényt támaszthatunk. Az új alkatrészek alkalmazásának költtekben a vevő az ilyen hiányokkal kapcsolatos összes igényét elveszíti. Helyes használat ségei a vevőt terhelik. Az átalakítási és árleszállítási igények, valamint egyéb kártérítési
esetén gépeinkre az átadástól a törvényileg szabályozott jótállás időtartama alatt garan- igények ki vannak zárva. A fűrészlap kopó alkatrésznek számít, ezért alapvetően minden
ciát biztosítunk oly módon, hogy díjmentesen kicserélünk minden olyan alkatrészt, amely garanciaigény alól ki van zárva.
ezen idő alatt bizonyíthatóan anyaghiba vagy gyártási hiba miatt vált használhatatlanná.
A nem saját gyártású alkatrészekért csak abban az esetben vállalunk garanciát, ha
Garanzia IT
Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti decazione tali da renderlo inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo
dono tutti i diritti dellíacquirente inerenti a vizi del genere. Appurato un impiego corretto
nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a garanzia nei confronti dei
da parte dellíacquirente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale
nostri fornitori. Le spese per il montaggio dei componenti nuovi sono a carico dellíacqdi garanzia a decorrere dalla consegna in maniera tale che sostituiamo gratuitamente
uirente. Sono escluse pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori pretese di
qualsiasi componente che entro tale periodo presenti dei vizi di materiale o di fabbricarisarcimento danni.
Gwarancja PL
Wszelkie uszkodzenia muszą być zgłaszane w przeciągu 8 dni od daty otrzymania towaru, części nie produkowanych przez nas, gwarancja obowiązuje tylko w przypadku naszych
w przeciwnym wypadku, prawo do reklamacji wygasa. Gwarantujemy, że w czasie trwania
dostawców. Koszty instalacji nowych części są ponoszone przez klienta. Odszkodowania
gwarancji wymienimy wszelkie części maszyny, które okażą się niesprawne na skutek wad wynikłe z uszkodzeń maszyny oraz redukcje ceny zakupu maszyny w ramach reklamacji
materiału z jakiego zostały wykonane lub błędów w produkcji bez dodatkowych opłat pod
nie będą rozpatrywane.
warunkiem, że maszyna będzie obsługiwana zgodnie z zaleceniami. W odniesieniu do
Záruka CZ
Viditelné vady jsou poukazatelné během 8 dní od obdržení zboží, jinak ztrácí zákazník
nepoužitelnou následkem materiálové či výrobní vady. Na díly, které sami neopravujeme,
všechny nároky týkající se takovýchto vad. Poskytujeme záruku na naše stroje, s kterými
poskytujeme záruku pouze v rozsahu , v němž nám přísluší nárok na záruční plnění vůči
je správně zacházeno, na dobu zákonnné záruční lhůty začínající od doručení tak, že
subdodavateli . Náklady na instalaci nového dílu nese zákazník. Nárok na výměnu zboží,
bezplatně vyměníme každou část stroje, která se během této doby může stát prokazatelně na slevu a jiné nároky na odškodnění jsou vyloučené.
Garantii EE
Ilmselgetest vigadest tuleb teatada 8 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist, vastasel
juhul kaotab ostja kõik õigused garantiile nimetatud vigade tõttu. Õige käsitsemise
korral anname oma masinatele garantii seadusega ettenähtud ajaks alates kauba
üleandmisest nii, et vahetame tasuta välja kõik masina osad, mis nimetatud aja jooksul

peaks muutuma kasutuskõlbmatuks materjali- või tootmisvea tõttu. Osade eest, mida me
ise ei tooda, anname garantii vaid selles osas, mis tarnija on meile garanteerinud. Uute
osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- ja amortisatsiooninõuded ning muud
kahjutasunõuded välistatakse.

Garantija LV
Acīmredzami defekti ir jāpaziņo 8 dienu laikā no preces saņemšanas. Pretējā gadījumā
tājiem. Jauno detaļu uzstādīšanas izmaksas ir jāuzņemas pircējam. Pirkuma atcelšana vai
pircēja tiesības pieprasīt atlīdzību par šādiem defektiem ir spēkā neesošas. Mēs dodam
pirkuma cenas samazināšana, kā arī jebkuras citas prasības par bojājumu atlīdzināšanu
garantiju savām iekārtām, ja pircējs pret tām atbilstoši izturas garantijas laikā. Mēs apņema- netiek izskatītas.
mies bez maksas piegādāt jebkuru rezerves daļu, kas iespējams kļuvusi nelietojama bojātu
materiālu vai ražošanas defektu dēļ šajā laika periodā. Attiecībā uz rezerves daļām, kuras
nav mūsu ražotas, mēs garantējam tikai gadījumā, ja mums ir garantija no saviem piegādāGarantija LT
Dėl akivaizdžiai matomų defektų turi būti informuota per 8 dienas nuo įrenginio gavimo
momento. Kitu atveju pirkėjo teisė reikšti pretenziją dėl šių defektų yra negaliojanti. Savo
įrenginiams mes garantuojame įstatymo nustatytą pilną aptarnavimą garantinio laikotarpio
metu, jei yra laikomasi gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes pažadame nemokamai pakeisti

bet kurias mašinos dalis, sugedusias dėl blogos medžiagos ar gamyklinio broko. Mes neatsakome už dalis, pagamintas ne mūsų ir jūsų gautas iš kito tiekėjo. Naujų dalių montavimo
kaštai yra pirkėjo atsakomybė. Pirkimo nutraukimas ar pirkimo kainos sumažinimas, kaip ir
bet kurios kitos pretenzijos dėl nuostolių nebus patenkinamos.
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