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HOUTKLIEVER 1500W – 520mm 
POWXG6490 

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig 
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. 

1 BESCHRIJVING 
1. Geleiderplaat 
2. Aandrukplaat 
3. Bedieningshendel 
4. Wiel 
5. Oliepomp 
6. AAN/UIT schakelaar 

7. Elektrische motor 
8. Steun 
9. Behuizing van de hydrauliek 
10. Kliefmes 
11. Transporthandgreep 

2 INHOUD 
▪ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
▪ Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
▪ Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. 
▪ Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
▪ Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

1 houtkliever  
1 wielas 
1 voorste steunvoet 
4 poten 
2 dwarsverbindingen 
1 handleiding 
6 bouten M8x45 

4 veerringen M8 
2 borgmoeren M12 
12 ringen M8  
4 circlips 
4 bouten M8x40 
1 circlipstang 
2 wielen  

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 
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3 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 

 

Lees de gehele 
handleiding vooraleer de 
houtkliever te gebruiken.  

Het laten weglekken van olie in 
het milieu is verboden. Vang de 
olie op in een geschikte 
verpakking en breng ze naar een 
afvalinzamelpunt. 

 

Het gebruik van hoog 
schoeisel met stalen neus 
is verplicht wegens het 
risico op vallende 
boomstammen. 

 

Gevaar voor verwonding aan de 
handen. Er mogen zich geen 
handen te dicht bij het werkgebied 
van de machine bevinden. 

 

Het gebruik van 
beschermende 
handschoenen is verplicht 
om te beschermen tegen 
splinters. 

 

Opgelet: Hou altijd de beweging 
van de aandrukplaat in de gaten. 

Het gebruik van een 
veiligheidsbril of een 
gelaatsscherm is verplicht.  

Opgelet: Verwijder een geplaatst 
houtblok nooit met de handen. 

Het verwijderen of 
modificeren van de 
beveiligingen en 
afschermingen van de 
machine is verboden.  

Gedurende onderhouds-
werkzaamheden mag de stekker 
van de machine niet in het 
stopcontact zitten. 

 

Het is verboden om zich in 
het werkgebied van de 
machine te bevinden. 
Binnen een straal van 5 m 
rond de machine mogen 
zich behalve de operator 
geen dieren of andere 
personen bevinden. 

 

Opgelet: Spanning aanwezig 
zoals aangegeven op het plaatje. 

4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet 
naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen 
veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. 
Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch 
gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij 
(snoerloos). 

4.1 Werkplaats 
▪ Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte 

werkplaats kunnen tot ongevallen leiden. 
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▪ Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of 
stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of 
dampen kunnen laten ontbranden. 

▪ Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat 
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest. 

4.2 Elektrische veiligheid 
Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje. 
▪ De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen 

enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde 
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op 
elektrische schokken afnemen. 

▪ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen 
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam 
geaard is. 

▪ Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een 
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken. 

▪ Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te 
hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, 
olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de 
war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken. 

▪ Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die 
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor 
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok. 

▪ Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, 
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het 
gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische 
schok. 

4.3 Veiligheid van personen 
▪ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch 

gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, 
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat 
kan tot ernstige verwondingen leiden. 

▪ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van 
het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen. 

▪ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u 
de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan 
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan 
dat tot ongevallen leiden. 

▪ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. 
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat 
bevindt, kan tot verwondingen leiden. 

▪ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet 
verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden. 

▪ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren 
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en 
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen. 
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▪ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor 
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke 
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen. 

4.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap 
▪ Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat 

daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken 
wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient. 

▪ Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch 
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden 
hersteld. 

▪ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het 
apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt 
gestart. 

▪ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen 
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben 
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door 
onervaren personen wordt gebruikt.  

▪ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen 
bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap 
zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. 
Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap. 

▪ Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met 
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren. 

▪ Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in 
overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is 
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te 
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden 
dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

4.5 Service 
▪ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele 

reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de 
veiligheidseisen blijft voldoen. 

5 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR HOUTKLIEVER 
▪ De informatie in dit gedeelte is uitermate belangrijk voor de veiligheid. Het beschrijft de 

mogelijke gevaren bij het werken met de houtkliever en het bevat instructies voor een 
goed gebruik en de manieren om beschadigingen en letsels te voorkomen. 

Opgelet: Deze houtkliever is ontworpen en gefabriceerd om houtblokken te 
klieven van de opgegeven afmetingen. Enig ander mogelijk gebruik van de 
houtkliever wordt beschouwd als fout gebruik en de fabrikant wijst hierbij 
alle aansprakelijkheid van de hand. De houtkliever moet gebruikt worden 
met twee handen. 

▪ Tijdens het gebruik van de houtkliever moeten mensen en dieren zich op een afstand van 
meer dan 5 m van de machine bevinden. Voor de beste en veiligste resultaten moet de 
houtkliever geplaatst worden op een platform met een hoogte van 60-70 cm (wanneer hij 
niet gemonteerd is op de meegeleverde voet, zie hoofdstuk 6 – Assemblage). 
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Probeer nooit de veiligheidsmechanismen te modificeren of de machine 
zonder deze mechanismen te gebruiken. Het niet naleven van deze 
instructie kan leiden tot een aanmerkelijk risico. 

5.1 Algemene veiligheidstips 
▪ De houtkliever mag in geen enkel geval bediend worden door meer dan één persoon 

tegelijk. 
▪ Niemand mag de houtkliever gebruiken zonder eerst de handleiding te hebben gelezen en 

de regels voor een goed en veilig gebruik te hebben geleerd. 
▪ De machine mag enkel gebruikt worden door volwassenen. Personen onder de 16 jaar 

mogen de machine enkel gebruiken onder toezicht van een bekwame volwassene. 
▪ Draag nooit losse of niet-vastgemaakte kledij die door de bewegende delen van de 

houtkliever gegrepen kan worden. 
▪ Wanneer de machine niet op de voet gemonteerd is, plaats ze dan op een platform van 

60-70 cm hoogte. Het platform moet vrij zijn van storende elementen en voldoende vlak 
om te voorkomen dat de machine kantelt. 

▪ Gebruik de machine niet rechtstreeks op de grond. Deze gevaarlijke werkpositie met het 
gezicht van de operator dicht bij de machine kan lichamelijk letsel veroorzaken door de 
rondvliegende splinters. 

▪ Let er op dat de boomstammen geen nagels, staaldraad of staalkabels bevatten. Deze 
voorwerpen kunnen in de lucht geslingerd worden of de houtkliever ernstig beschadigen. 
De uiteinden van de stammen moeten een rechte hoek vormen t.o.v. de lengteas. Takken 
moeten tot tegen de stam verwijderd zijn. 

▪ Klief boomstammen in de richting van de houtvezels en niet er tegenin. Leg een stam niet 
dwars in de houtkliever en laat hem niet in die positie liggen om te klieven. Het is 
gevaarlijk en de houtkliever kan beschadigd worden. 

▪ Probeer nooit om twee boomstammen tegelijkertijd te klieven. Eén ervan kan wegschieten 
en u verwonden. 

▪ Als de boomstam zich van het kliefmes weg beweegt zet hem dan los en draai hem 90°. 
▪ Vul de machine niet bij terwijl ze in gebruik is. Dit kan ernstig lichamelijk letsel 

veroorzaken. 
▪ Hou de handen uit de buurt van spleten en gaten die in de boomstam ontstaan; ze kunnen 

plots sluiten en de vingers verpletteren of afsnijden. 
▪ Forceer de machine niet door meer dan 5 seconden te proberen om extreem harde 

boomstammen te klieven. Probeer de stam 90° te draaien; als dat ook niet helpt is de 
stam gewoon te groot of te hard. 

▪ Breng geen extreme belastingen aan op het kliefmes door een boomstam op het bovenste 
gedeelte ervan te plaatsen; dit kan ervoor zorgen dat het kliefmes breekt of dat de 
machine beschadigd wordt. 

▪ Laat de houtkliever nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik. Als u de werkplek moet 
verlaten, zelfs maar voor heel even, moet u de stekker uit het stopcontact halen om 
ongewenst opstarten te vermijden. 

▪ De houtkliever mag nooit bediend worden door een persoon die vermoeid is of die onder 
invloed verkeert van drugs of medicijnen. Om veiligheidsredenen moet de operator op alle 
mogelijke momenten in staat zijn helder te denken. 

▪ Accepteer nooit de hulp van iemand anders om een vastgelopen boomstam los te maken. 
▪ Controleer of het elektriciteitsnet juist is afgezekerd en dat het ampèrage, voltage en 

frequentie overeenkomen. Controleer ook op een goede aarding. Het gebruik van 
aardlekschakelaars is aangeraden. 
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▪ Om de kans op spanningsverlies te verminderen moeten de voedingskabels een 
voldoende grote diameter hebben (min. 1.5 mm²). Kabels langer dan 10 m moeten 
minstens 2.5 mm² zijn. Controleer of alle kabels en aansluitingen in goede staat verkeren. 
Controleer of zij voldoen aan de vereisten voor het gebruik in de openlucht en dat de 
aansluitingen volledig in elkaar zitten. Gebruik geen verlengkabels langer dan 10 m omdat 
dit tot spanningsverlies kan leiden. 

▪ De motorbehuizing mag enkel geopend worden wanneer het strikt noodzakelijk is en 
alleen door een bekwaam elektro-vakman. 

▪ Bescherm de machine en kabels tegen water. 
▪ Behandel verlengkabels met zorg. Probeer de houtkliever niet te verplaatsen door aan de 

kabel te trekken. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Hou 
de kabel uit de buurt van extreme warmtebronnen, olie en scherpe objecten. 

▪ Laat de houtkliever nooit onbeheerd achter met de schakelaar in de AAN-positie. Zorg er 
ook altijd voor dat de stekker uit het stopcontact is wanneer de houtkliever niet wordt 
gebruikt alsook tijdens onderhouds- of reinigingswerkzaamheden of tijdens het vervangen 
van gereedschappen. 

▪ Verlichting: Het gehele werkgebied van de houtkliever moet voldoende verlicht zijn tijdens 
het gebruik, het onderhoud of de reparatie ervan. Dit geldt ook voor gebruik in de 
openlucht. Werk nooit in situaties met onvoldoende licht (zonsopgang, schemerdonker of 
nacht) omdat dit het risico op verwondingen vergroot. 

6 ASSEMBLAGE 

6.1 De houtkliever klaar maken voor gebruik 
Haal de houtkliever voorzichtig uit de verpakking en plaats hem op het bijgeleverde blok 
piepschuim zodat de wielen en het onderstel kunnen worden gemonteerd. 

Let op: Het niet op het blok plaatsen kan schade aan de motorbehuizing of 
aan de ventilatiekap veroorzaken. 

Monteer de voorste en achterste voet als volgt, voordat u de houtkliever gebruikt: 
- Achterste voet: monteer eerst poten C m.b.v. 2 schroeven A, monteer dan steun D met 
schroeven B, monteer de as E en de wielen (met de circlips). 
- Voorste voet: monteer eerst de poten G m.b.v. 2 schroeven A, monteer dan steun D met 
schroeven B, monteer de as F met schroeven B (Fig. A). 
Gebruik de houtkliever nooit wanneer het toestel niet in perfecte staat verkeert of wanneer het 
hersteld moet worden. 
Maak uzelf vertrouwd met de handleiding, de gebruiks- en veiligheidsmechanismen alsook 
met de functies van de houtkliever vooraleer de machine voor de eerste maal te gebruiken. 
A = M8x40 + 1 ring M8 en 1 veerring M8 
B=  M8x45 + 1 ring M8 
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6.2 Aflaatschroef 

 

Op de achterkant van de machine staat een 
aflaatschroef (#14) die 3 tot 4 slagen moet 
losgedraaid worden vóór het eerste gebruik van 
de houtkliever. Wanneer de houtkliever verplaatst 
wordt moet deze terug worden aangedraaid om 
olieverlies te vermijden. 

7 GEBRUIK 
▪ Wanneer de machine niet op de voet gemonteerd is, plaats ze dan op een platform met 

een hoogte van 60-75 cm.  
▪ Verbind de houtkliever met een 230V-net. 
▪ Hou bij het gebruik van een verlengkabel deze uit de buurt van het kliefmes of plaatsen 

waar hij kan beschadigd of op trek belast kan worden. 
▪ Plaats de boomstam tegen de aandrukplaat. De aandrukplaat zorgt ervoor dat de stam 

correct in positie gebracht wordt t.o.v. het kliefmes. Als de stam niet stabiel ligt probeer 
hem dan om te draaien. 

▪ Druk op de AAN/UIT-knop (6) van de motor met de rechterhand en bedien de 
bedieningshendel (3) met de linkerhand. Duw de aandrukplaat voorwaarts om de 
boomstam te splijten. 

Opgelet: als de schakelaar niet volledig wordt ingedrukt, kunnen de 
contacten van de schakelaar inbranden. 

▪ Als de boomstam niet direct splijt hou dan de cilinder niet ingedrukt. Trek de aandrukplaat 
naar achter en probeer opnieuw. Een klein stuk hout kan moeilijk te splijten zijn als het 
nogal geknot is. Boomstammen met een gelijkmatige structuur zijn makkelijk te splijten 
zelfs als ze groot zijn. Als het hout te hard is, gebruik deze machine dan niet om dit te 
splijten omdat dit schade aan de motor kan veroorzaken. 

▪ Herhaal dit proces voor kort gezaagde stukken hout. 
▪ Wanneer u gedaan hebt met werken haal, dan de stekker uit het stopcontact, maar trek 

niet aan het netsnoer. 

NOTA: De metalen delen rondom de motor zijn niet heet tijdens het gebruik.  
Na enkele uren van gebruik daarentegen kan de pomp vrij heet worden. Dit 
brengt geen schade aan de machine toe en u kan verder werken eens de 
pomp is afgekoeld. Wanneer u werkt met grote boomstammen of zeer hard 
hout is het belangrijk er op te letten dat de olie in de pomp niet oververhit 
raakt. 
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8 ONDERHOUD 
We bevelen aan om het onderhoud met grote zorg uit te voeren zodat de eigenschappen van 
het gereedschap m.b.t. de prestaties, de stabiliteit en de levensduur niet verminderen. 
Het gereedschap moet altijd losgekoppeld zijn van het net voor het begin van het onderhoud 
(haal de stekker uit het stopcontact). 
Onderhoudswerkzaamheden die niet uitdrukkelijk beschreven worden in deze handleiding 
mogen alleen uitgevoerd worden door vakmensen omdat er zich gevaarlijke situaties kunnen 
voordoen waarop de gebruiker niet is voorbereid. Gespecialiseerd onderhoud of het 
vervangen van onderdelen mag enkel uitgevoerd worden door vakmensen. 
De fabrikant zal niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en voor 
verwondingen aan personen of dieren in het geval deze instructies niet werden opgevolgd. 

8.1 Het vervangen van de hydraulische olie 
Na 400 werkuren moet de olie vervangen worden (zie aanbevolen olietypes in punt 8.3). 
Ga als volgt te werk: 
▪ Zorg ervoor dat de aandrukplaat van de machine volledig naar achter is getrokken. 
▪ Verwijder de schroefdop (Fig. B). 
▪ Plaats een bakje of een emmer die ongeveer 4 l olie kan bevatten onder de houtkliever. 

Kantel de houtkliever voorover om de olie te laten uitlopen (Fig. C). 
▪ Kantel te houtkliever in de tegenovergestelde richting (Fig. D) en giet 2.4 l olie in het gat. 
▪ Controleer met de gereinigde oliepeilstok of het oliepeil tussen de twee aanduidingen op 

de peilstok ligt. 
▪ Reinig de schroefdop en de schroefdraad en plaats hem voorzichtig terug.  

OPGELET: Ontdoe u van de olie op een manier zoals voorgeschreven door 
de geldende wetgeving! 

Opgelet: Meng nooit verschillende oliën! Breng gebruikte olie terug naar het 
verkooppunt of laat het achter op een afvalinzamelpunt van de gemeent e. 

8.2 Olie bijvullen 
Controleer regelmatig het oliepeil. Het moet zich steeds tussen de twee aanduidingen op de 
peilstok bevinden. Voeg olie toe wanneer het nodig is (zie aanbevolen types op pagina 4). 

8.3 Aanbevolen olie 
Wij bevelen volgende oliën aan voor het hydraulische systeem: 
OKQ8 hydraulische olie LT of Shell Tellus T22 of BP Energol HCP22 of Mobil DTE11 of een 
equivalent. 
Gebruik geen andere olie. 

8.4 Bijslijpen van het kliefmes 
Na een langere tijd of indien nodig moet u het kliefmes wat bijwerken met een vijl met fijne 
korrel. Let erop dat u alle hoeken en oneffenheden bijvijlt. 
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9 TECHNISCHE GEGEVENS 
Nominale spanning 230 V 
Nominale frequentie 50 Hz 
Nominaal vermogen 1500 W (S3: 5 min Aan 5 min Uit) 
Omwentelingssnelheid 2800 min-1 
Max. stronkdiameter 30-250 mm 
Max. stronklengte 520 mm 
Kliefkracht 5 ton 
Max. hydraulische druk  20 MPa 

 

Opmerking: afmetingen houtblokken 

 

De afmetingen van het brandhout hierboven zijn 
een indicatie. Zelfs wanneer een houtblok niet te 
groot is kan het toch nog moeilijk te splijten zijn. 
Geknot, zeer droog of hard hout kan moeilijker te 
splijten zijn. Zacht hout is makkelijker te splijten 
dus kan het mogelijk zijn dat zelfs zachthout met 
grotere diameter kan gespleten worden. 

OPGELET: Als een stam niet direct splijt stop dan met duwen o mdat 
anders de hydrauliek kan oververhitten en schade kan veroorzaken aan 
de pomp. 

10 FOUTOPSPORING 
Verwijder een eerder geplaatste boomstam als volgt: 
▪ Duw de aandrukplaat helemaal naar achter door de bedieningshendel volledig los te laten. 
▪ Plaats een houten wig haaks onder de geplaatste stam. Duw de aandrukplaat zodanig dat 

de wig direct onder de vastzittende stam komt te zitten. 
▪ Als dit de stam niet losmaakt gebruik dan een grotere wig en activeer de aandrukplaat 

totdat de stam loskomt. 
OPGELET: 
▪ Er mag zich nooit meer dan één persoon tegelijk in de buurt van de houtkliever bevinden 

wanneer een geplaatste stam moet losgemaakt worden. 
▪ Hout dat vastzit mag nooit van de machine worden afgeklopt of worden geblokkeerd in 

een poging het los te maken omdat het machineblok hierdoor kan breken. 
▪ Alle veiligheidsvoorschriften in het hoofdstuk “Algemene veiligheidsvoorschriften” moeten 

gevolgd worden bij het uitvoeren van dit werk. De fabrikant zal niet verantwoordelijk 
gehouden worden voor materiële schade of letsel aan personen of dieren veroorzaakt 
door fout gebruik of door het niet volgen van de veiligheidsvoorschriften. 
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11 FOUTOPSPORING 
De volgende tabel beschrijft alle problemen die zich tijdens het werken met de machine 
kunnen voordoen en hoe men ze kan oplossen. 
De fabrikant zal niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of letsels aan 
personen of dieren die veroorzaakt werden door het gebruik van de machine door niet-
bekwaam personeel. 

Probleem Oorzaak Oplossing 
Het hout splijt niet. ▪ Foute plaatsing van de 

boomstam. 
▪ De afmetingen van de 

boomstam zijn groter dan de 
max. toegestane of het hout 
is te hard t.o.v. de capaciteit 
van de machine. 

▪ Het kliefmes splijt niet. 
 
 
▪ Er lekt olie uit de machine. 

 
 
 
 

▪ De hydraulische druk is te 
laag. 

▪ Plaats de stam correct. 
 

▪ Zaag de boomstam 
zodat de afmetingen 
binnen de toelaatbare 
waarden vallen. 
 

▪ Slijp het kliefmes: 
verwijder oneffenheden 
en inkepingen. 

▪ Zoek de bron van het 
lek met een stukje 
papier of hout en neem 
contact op met de 
verkoper. 

▪ Neem contact op met de 
verkoper. 

De aandrijfstang 
beweegt niet zoals het 
hoort en trilt 
abnormaal. 

Er bevindt zich lucht in het circuit. Controleer het oliepeil en vul 
zonodig bij. Als het 
probleem zich blijft 
voordoen neem dan contact 
op met de verkoper. 

Er lekt olie langs de 
aandrijfstang of uit de 
externe onderdelen. 

Olietank is lek 
Versleten afdichtingen. 

Controleer de aflaatschroef 
vooraleer de machine te 
bewegen. 
Neem contact op met de 
verkoper. 

12 GARANTIE 
▪ Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de 

datum van aankoop door de eerste koper. 
▪ Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, 

defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, 
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of 
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de 
transportkosten. 

▪ Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die 
voortvloeien uit onjuist gebruik. 

▪ Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is 
van onjuist gebruik van het toestel. 

▪ Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus 
gereedschappen. 
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▪ Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90. 
▪ Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen werd. 
▪ Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het 

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
▪ Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige 

stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), 
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), 
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de 
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is 
niet limitatief. 

▪ De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging 
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval 
van een vervanging van het toestel. 

▪ Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor 
eigendom van Varo NV. 

▪ We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop 
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd 
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). 

▪ Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum. 
▪ Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een 

aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op 
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop. 

13 MILIEU 
Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp 
ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke 
manier. 
Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden 
als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het 
gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper 
voor adviezen over inzameling en verwerking. 
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14 CONFORMITEITSVERKLARING 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, verklaart dat, 

Product: Houtkliever 1500W – 520mm 
Handelsmerk: POWERplus 
Model: POWXG6490 

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van 
toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese 
geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze 
verklaring nietig. 

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van 
ondertekening): 

2011/65/EU 
2006/42/EC  
2014/30/EU 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op 
de datum van ondertekening): 

EN609-1 : 1999 – A2 : 2009 
EN60204-1 : 2006 
EN55014-1 : 2006 
EN55014-2 : 1997 
EN61000-3-2 : 2014 
EN61000-3-3 : 2013 

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V. 

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider, 

 
Philippe Vankerkhove 
Regelgevings- en compliancemanager 
19/10/16 


