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Tegelik mudel võib joonisest pisut erineda.
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Tegelik mudel võib joonisest pisut erineda.    
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Sümbolid   
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EE Kasutus- ja 
hooldusjuhend 
tuleb enne masina 
töölepanekut 
täielikult läbi lugeda. 

Masina kasutamisel 
tuleb kanda 
kaitsejalatseid 
kaitseks pakkude 
kogemata jalgadele 
kukkumise ohu eest.

Masinat kasutades 
tuleb kanda töökindaid 
käte kaitsmiseks töö 
käigus tekkida võivate 
laastude ja pilbaste 
eest. 

Masinat kasutades tuleb 
kanda kaitseprille või 
visiiri pea kaitsmiseks 
töö käigus tekkida 
võivate laastude ja 
pilbaste eest. 
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Sümbol  

 
 

 

 

 

 

 

EE Kaitse- ja 
ohutusseadiseid 
on keelatud 
eemaldada, 
kahjustada ja 
muuta. 

Masina töötsoonis on 
keelatud viibida. 
Peale operaatori ei tohi 
ükski muu inimene ega 
loom olla 5 m ulatuses 
masinast.

Vanaõli on keelatud 
keskkonda maha 
valada/ladestada. 
Vanaõli tuleb kasutuselt 
kõrvaldada kooskõlas 
kasutusriigis kehtivate 
seadusaktide nõuetega.

Kätte lõikamise ja 
käte muljumise oht! 
Ärge mingil juhul 
puudutage kiilu 
liikumise ajal 
ohtlikke kohti! 
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Sümbol

 

 

  

EE Hoiatus! 
Pöörake alati 
tähelepanu paku 
tõukuri liikumisele. 

Hoiatus! 
Ärge mingil juhul 
püüdke kiilu külge 
kinnijäänud pakku 
käte jõul vabastada. 

Hoiatus! 
Ühendage pistik 
masina küljest lahti 
enne mis tahes selles 
juhendis kirjeldatud 
hooldustoimingu 
tegemist.

Masina nimipinge 
on näidatud 
andmesildil.
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 Varuosad   Leiate toote osade nimekirja ja
koostejoonised meie veebisaidilt

www.texas.dk.
Meil on teid lihtsam teenindada,
kui aitate vajalike osade numbrid

ise kindlaks teha.
Varuosade ostmiseks pöörduge

seadme müüja poole.

 

 
Sümbolid masinal
 
Masinal on standardsed graafilised 
sümbolid tagamaks kõikide osade 
täielikku ohutust. 
Kuna need sümbolid on väga tähtsad, 
siis lugege kogu selles juhendis 
sisalduv info hoolikalt läbi.
 
Spetsiaalne hoiatus selle 
halumasina kasutamiseks 
 
Selle elektrimootoriga masina 
kasutamisega kaasnevad spetsiifilised 
ohud. Pöörake erilist tähelepanu 
iseenda ja lähedal viibijate kaitsmisele.
 

Hüdrosüsteem: Hüdrosüsteemi lekkimisel 
ei tohi masinat kasutada. Kontrollige enne 
halumasina kasutamist, et selle hüdro-
süsteem ei leki. Hoolitsege, et nii masin kui 
töötsoon on puhtad ning et õli ei ole maha 
läinud. Lekkinud hüdrovedelik põhjustab 
libisemis- ja kukkumisohtu, käte libisemise 
ohtu masina kasutamisel ja tuleohtu.

Elektriohutus: Elektrisüsteemi rikke korral 
ei tohi masinat kasutada. Halumasinat ei 
tohi kasutada märjas keskkonnas. Masinat 
ei tohi kasutada nõuetele mittevastava 
toite- ega pikendusjuhtmega. Masinat 
tohib kasutada üksnes eeldusel, et selle 
saab ühendada sellisesse nõuetekohaselt 
maandatud pistikupessa, mis vastab 
andmesildil näidatud masina võimsusele 
ning mis on kaitstud 16 A automaat-
kaitsmega, kui teie masinal on 230 V 
mootor, ja 10 A automaatkaitsmega, 
kui teie masinal on 380 V mootor.

Kehavigastuste oht: Puude lõhkumisega 
kaasneb kehavigastuste oht. Masinaga 
töötades tuleb kanda nõuetekohaseid 
kaitsekindaid, tugeva ninaga jalatseid, 
heakskiidetud kaitseprille jne. Olge 
torkehaavade, muude kehavigastuste 
ja masina kinnikiilumise vältimiseks 
tähelepanelik pilbaste suhtes. Ärge mingil 
juhul püüdke lõhkuda pakku, mis on 
masinasse nõuetekohaselt sobimiseks 
liiga jäme või peenike. Ärge mingil juhul 
püüdke lõhkuda naelu, traati või muid 
võõrkehi sisaldavat pakku. Hoidke töö 
käigus masina ümbrus jooksvalt puhas, 
kuna pilpad ja laastud muudavad töö-
keskkonna ohtlikuks. Ärge mingil juhul 
jätkake töötamist korrastamata töötsoonis, 
kuna võite muidu libiseda, kinni jääda või 
kukkuda. Hoidke kõrvalised isikud masinast 
eemal ja ärge lubage volitamata isikutel 
masinat kasutada.

MÄRKUS: Ükski hoiatuste loend ei saa 
olla ammendav. Operaator peab olema 
mõistlik ja ettevaatlik ning käitama 
halumasinat ohutult.
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Ohutusjuhised
 
Hoiatus!
Kõikide masinate ning seega ka selle 
halumasina kasutamisega kaasnevad 
teatud ohud. Tähelepanelikkus ja 
ettevaatlikkus vähendavad arvestavalt 
kehavigastuste ohtu. Ohutusnõuete 
eiramine põhjustab aga operaatori 
kehavigastuste ja vara kahjustumise 
ohtu.
! Lugege kogu kasutusjuhend läbi ja tehke 
  endale selle sisu selgeks. Tehke endale 
  selgeks masina kasutusalad ja -piirangud 
  ning masinaspetsiifilised ohud.
! Kontrollige masinat kahjustunud osade 
  suhtes. Enne masina kasutamist tuleb 
  kontrollida kaitsekatet ja kõiki muid 
  kahjustuda võivaid osi tagamaks, et 
  need toimivad nõuetekohaselt ja 
  täidavad oma ülesannet. Kontrollige 
  masinat liikuvate osade tsentreeringu, 
  osade purunemise, paigalduse ja mis 
  tahes muude selle talitlust mõjutada 
  võivate tingimuste suhtes. 
  Kahjustunud kaitsekate või muu osa 
  tuleb nõuetekohaselt remontida või  
  asendada.
! Masin tuleb ühendada elektrivõrgust 
  lahti enne hooldustööde tegemist ning 
  enne osade nagu terade, lõikeriistade 
  jms asendamist.
! Kaitsekatted ja liugurid peavad olema 
  oma kohal ja laitmatus töökorras.
! Kandke alati kuulmiskaitseid/kõrva-
  klappe, silmi kaitsvaid kaitseprille, 
  näokaitset ja töökindaid.
! Ärge unustage eemaldada reguleer- ja 
  mutrivõtmeid jms. Kujundage endale 
  harjumus kontrollida enne masina 
  sisselülitamist ilmtingimata üle, et selle 
  küljest on eemaldatud reguleer- ja 
  mutrivõtmed jms.
! Masinat ei tohi mingil juhul kasutada 
  ravimite, alkoholi ega narkootikumide 
  mõju all olles.
! Masina peale ei tohi ronida ja masina 
  peal ei tohi seista, kuna kukkudes võib 
  viga saada.
! Töötavat masinat ei tohi mingil juhul 

  jätta järelevalveta. Lülitage masin alati 
  esmalt välja ja ärge lahkuge masina 
  juurest enne, kui see on täielikult 
  seiskunud.
! Ühendage toitepistik ilmtingimata pistiku-
  pesast lahti enne masina reguleerimist, 
  osade vahetamist või hooldust.
! Hoolitsege, et toitejuhe on nõuetekohaselt 
  kaitstud ning et seadmestik ja materjalid ei 
  saa kahjustuda. 
  Kontrollige juhet ilmtingimata enne 
  kasutamist kahjustuste suhtes. 
  Asendage juhe kahjustuste leidmisel.
! Hoidke käed pakust, tõukurist ja kiilust alati 
  piisavalt kaugel. Sisselülitatud masinal ei 
  tohi mingil juhul liikuvaid osi puudutada.
! Ärge kandke ehteid ega kehast eemale 
  hoidvaid riideid, mis võivad halumasinasse 
  kinni jääda.

 
Elektriühendused
 
Ühendage toitejuhtme pistik masina 
nimiandmetele vastavasse (vt andmesilti) 
standardsesse elektrivõrgu pistikupessa.
 HOIATUS!

HALUMASIN TULEB MAANDADA!
 
Elektrisüsteem võib olla oskamatul 
kasutamisel ohtlik. Pöörduge vajaduse 
korral alati abi saamiseks pädeva 
elektriku poole.
 
Pikendusjuhe
Kui on vaja kasutada pikendusjuhet, siis 
tuleb kasutada veekindlat juhet ning 
hoolitseda, et pistik ei saa märjaks.

Kuna pikendusjuhtme kasutamisega 
kaasneb pingelang, mis takistab mootori 
täisvõimsusel töötamist ja vähendab 
seega masina töövõimet, siis on oluline, 
et pikendusjuhtme sooned vastaks 
järgmisele nõudele:

0–10 meetri pikkune pikendusjuhe – 
juhi ristlõige – 1,5 mm2

380 V mootoriga halumasinal ei esine 
seda probleemi. 
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230 V mootoriga halumasin vajab 
16 A voolutugevust.
380 V mootoriga halumasin vajab 
10 A voolutugevust.

Konsulteerige mis tahes kahtluse korral 
pädeva elektrikuga. 
Elektriosi ei tohi ise remontida.
 
Halumasina töökorda seadmine
 
Võtke halumasin pakendist välja ja 
määrige lõhkumispead plastservast 
kinni hoides.

Lõhkumisplaadi saab seada 3 kõrgusele.

Pidemete mõlemal küljel on toed 
pakkude kohale kindlustamiseks kolvi 
tagasi liikumisel.

Ühendage juhe pistikupessa masinal.
Lükake kaane avamiseks punane 
ohutusseiskamise nupp tagasi.
Seejärel saab masina käivitada ning 
masin seiskub ohutusnupu 
vajutamisel.

Käivitamine ja hooldus
 
Õlitage kolvi tunnelit kõigilt neljalt küljelt.

Õlitage ka neljalt pealisküljelt.

Masinat tuleks õlitada iga 4 tihumeetri 
puidu lõhkumise järel.

Lisaks sellele ei tohi unustada 
kontrollida õlitaset paagis.

Õli
 
Õli taset kontrollitakse punase 
õlimõõtevarda abil.

Õli tüüp lisamiseks: hüdroõli

Soovitav hüdroõli
 
Soovitame kasutada hüdrosilindri jaoks 
järgmist õli: 
Texamatic 7045, viskoossus 33,8 
(art nr 90306479), või muu sama 
viskoossusega õli.
 
Kasutamine
 
Lõhutava paku soovitav suurus  
 
Paku läbimõõt on suhteline näitaja. 
Ka väikest pakku võib olla raske 
lõhkuda oksakohtade või väga sitke 
puidusüü tõttu. Jämedamat pakku 
saab seevastu lõhkuda, kui selle süü 
on ühtlane ja kergelt lõhenev.
Ärge hoidke masina tagant 
sundimiseks väga kõva puitu 
lõhkuda püüdes halumasina silindrit 
korraga üle 5 sekundi rakendatuna. 
Muidu võib õli üle kuumeneda ja 
masinat kahjustada. 
Kui halgudeks lõhkumine ei õnnestu 
esimesel katsel, siis on väga oluline 
masin seisata ja pakku 90 kraadi võrra 
pöörata. Kui paku lõhkumine seejärel 
ikka ei õnnestu, siis tähendab see, 
et puidu kõvadus ületab masina 
töövõimet ja et halumasina 
kahjustamise vältimiseks tuleb 
pakk lõhkumata jätta.

Pakkude lõhkumisel tuleb kasutada 
mõlemat pidet pildil näidatud viisil.

Lubatud lõhkumispikkus on 10–105 cm. 
Kõrguse reguleerimiseks tuleb mõlemad 
pidemed vajutada alla (vertikaalselt) 
pakule vastavale suurusele. 
Vabastage seejärel üks pide (näidatud 
noolega). Keerake rihvelmutrit (pildil 
näidatud) lahtipoole, tõmmake kõrgust 
näitav varb üles ja pingutage siis uuesti 
rihvelmutter (pildil näidatud).

Lisatarvikuna saab osta 4-harulise 
kiilu.
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Transport 
 
Halumasinat tuleb transportida 
horisontaalasendis.

Kindlustage pidemed transportimiseks 
rihmaga.

  

 
Hoiulepanek
 
Halumasin tuleb panna hoiule 
püstiselt.

LUGEGE JÄRGMINE LÕIK 
HOOLIKALT LÄBI!

MASINAT TOHIB REMONTIDA JA 
MASINA OSI ASENDADA AINULT 
VOLITATUD EDASIMÜÜJA. 
MASINA OSTJA EI TOHI ISE 
NEID TÖID TEHA. OSTJA VÕTAB 
ENDALE AINUISIKULISELT KOGU 
VASTUTUSE VÕIMALIKE KAHJUDE 
EEST, KUI ISE ORIGINAALTOODET 
REMONDIB, SELLEL OSI VAHETAB 
VÕI SELLELE OSI PAIGALDAB.

Texas A/S jätab endale õiguse 
masinat pideva tootearenduse 
tulemusel täiustada ilma juba 
müüdud masinaid paremaks 
muutmata.



Tehnilised andmed
 
 Power Split 620 V Power Split 820 V Power Split 830 V 

Võimsus ja pinge
Hüdroõli

7045E 
Texaco Texamatic 
7045E

Texaco Texamatic 
7045E 

Töövõime
Tööpikkus
Töösuund
Dimensione
Kaal
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Texaco Texamatic 

118 kg 130 kg 130 kg
710x540x1090 mm 710x540x1090 mm 580x530x1530 mm
Vertikaalne Vertikaalne Vertikaalne
105 cm 105 cm 105 cm
6 tonni 8 tonni 8 tonni

2200 W/230 V 3000 W/380 V 4000 W/380 V
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Rikkeotsing
 
Kui halumasina kasutamisel tekib mingi probleem, siis lugege esmalt allolevat rikkeotsingu 
tabelit. Masina garantii kaotab kehtivuse ja tootja vabaneb igasugusest vastutusest 
inimeste, loomade ja vara vigastuste ja kahjustuste eest, kui masinat remondib volitamata 
isik.
 
PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS
Pakk ei lõhene halgudeks. Pakk on pandud masinale 

valesti.

Pakk on lubatust suuremate 
mõõtudega või puit 
halumasina jaoks liiga kõva.

Kiil ei suuda puitu lõhestada.

Masinast lekib õli.

Hüdrosüsteemi rõhk on 
liiga madal.
 

 
 

 

 

Pange pakk nõuetekohaselt 
masinale.

Lõhkuge väiksemaid pakke ja 
kasutage muid võimalusi suurte
pakkude lõhkumiseks.

Teritage kiil ja kontrollige, et 
sellel ei ole kraate, täkkeid jms.
Tehke paberitüki abil lekkekoht
kindlaks ja pöörduge abi 
saamiseks masina müüja poole.
Pöörduge masina müüja 
poole.
 

 

 

 

Paku tõukur liigub 
jõnksutades või tugevalt 
vibreerides. 

Süsteemis on õhk. Kontrollige õlitaset. Lisage 
vajadusel õli. Kui probleem ei 
lahene, siis pöörduge abi 
saamiseks masina müüja poole.

Hüdrosilindrist või mujalt 
lekib õli. 

Paak lekib.

Õlitihend on kulunud.
 

 
 

Kontrollige enne masina 
liigutamist, et väljalaskekruvi 
on pingutatud (joonis 6).
Pöörduge masina müüja poole.
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CE vastavussertifikaat EE
 
Tootja  

 
Texas Andreas Petersen A/S 

 

tõendab käesolevaga, et

 
elektrimootoriga halumasinad

 
Power Split 620 V - Power Split 820 V - Power Split 830 V  

 

vastavad masinadirektiivi ja selle muudatuste nõuetele

 

 
2006/42/EÜ – 2014/30/EÜ 

 

vastavushindamismenetlus vastavalt I lisale

 
2006/42/EÜ

 

vastavalt järgmistele standarditele

 
EN ISO 14982: 2009, EN ISO 5395-1: 2013, EN ISO 5395-2: 2013, AfPS GS 2014: 01

 
Seerianumbrid:
Power Split 620V 1709011001-1909019999 
Power Split 820V 1709031001-1909039999 
Power Split 830V 1709041001-1909049999 

 
 
Texas Andreas Petersen A/S                      Dokumentatsiooni eest vastutav isik
Knullen 22 • DK-5260 Odense S                     Johnny Lolk 
 
15.08.2017 

 
Johnny Lolk 
Tegevdirektor
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