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 Objednávacie č. Popis 

1  Štiepací klin 

2 359314 Ovládacie rameno ľavé 

3 359310 Štiepací stôl 

4  Motor 

5  Zapínanie / vypínanie 

6 359288 Uzáver olejovej nádrže s odmerkou 

oleja 

8 359164 Kolesá 

9  Uzamykateľné čapy 

10 359315 Ovládacie rameno pravé 

11 359313 Ovládacie úchytky 

12 359311 Napínacie lišty 

13 359041 Záchytné čapy 

14  Držiak 

15  Tyč pre nastavenie zdvihu 

16  Zaisťovacia skrutka 

17 359316 Štiepací kríž 

18 359057 Hydraulický ventil 

20 359319 Bezpečnostná nálepka 1 

21 359320 Bezpečnostná nálepka 2 

22 359321 Bezpečnostná nálepka 3 

23  Bezpečnostná nálepka 4 

24 359312 Napínacie lišty 

25 359322 Zaisťovacia skrutka 

Popis prístroja 
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Montáž ovládacích ramien 

Nasaďte ovládacie ramená a zasuňte rúrku do drážky 

priečnej spojky. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Tip: Najprv namažte plechové spojky hore aj dole! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Prestrčte záchytné čapy.

SK 

SK 
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Záchytný čap zaistite na spodnej strane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Montáž kolies 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stôl je možné podľa dĺžky štiepaného dreva umiest- 

niť do troch rôznych výšok. 

V každej montážnej polohe sú zaisťovacie čapy. 

Stôl vložte do príslušných prídržných uholníkov. 

Dbajte na to, aby uzamykateľné čapy riadne zapadali. 

 

SK 

SK 
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Stroj nesmiete obsluhovať bez dokona- 

lého preštudovania tohto návodu, re- 

špektovania všetkých daných pokynov 

a jeho riadneho zmontovania. 

Návod uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. 

Popis prístroja 1 

Montáž 3 

Obsah dodávky   5 

Symboly na prístroji   5 

Symbol recyklácia   6 

Grafické symboly v návode   6 

  Určenie použitia stroja   6  

Ostatné riziká   6 

Bezpečnosť práce   6 

Pokyny na prepravu   7 

Umiestnenie stroja   7 

Uvedenie do prevádzky   7 

Práca so štiepačkou dreva   8 

Údržba a starostlivosť o stroj   9 

Záruka  11 

Technické dáta  12 

Možné poruchy  12 
 

 

 

 
 

 Po rozbalení dodávky z kartónu prekontrolujte: 

úplnosť dodávky 

prípadne škody spôsobené transportom 

Ak zistíte nedostatky, oznámte ich urýchlene svojmu 

predajcovi alebo priamo výrobcovi. Neskoršie reklamá- 

cie nebudú uznané. 

• 1 pred zostavená štiepacia jednotka 

• 2 kolesá 

• 1 náprava 

• 1 ovládacie rameno pravé 

• 1 ovládacie rameno ľavé 

• 1 návod na obsluhu 

• vrecko s príslušenstvom 

POZOR! 

Pred opravou, údržbou alebo čistením vždy 

motor vypnite a stroj odpojte od siete 

vytiahnutím vidlice zo zásuvky. 

 
Nebezpečenstvo porezania a pohmoždenia. 

Nikdy sa nedotýkajte nebezpečných oblastí, 

keď je štiepací klin v pohybe. 

 
Nesnažte sa uvoľniť zaseknuté polená rukami. 

 

 
Pri práci obsluhuje stroj iba jedna osoba. Iné 

osoby, domáce či úžitkové zvieratá sa nesmú 

v pracovnom okruhu stroja pohybovať 

(zdržiavať). Minimálna vzdialenosť je 5 m. 

 
Noste ochranné slúchadlá. 

 

 
Pri práci noste ochranný štít. Ochrana očí 

pred odrezkami či trieskami. 

 

 
Používajte ochranné rukavice. 

 

 
Počas práce používajte bezpečnostnú obuv. 

Ochrana nôh pred padajúcimi polenami. 

 
Udržujte Váš pracovný priestor v poriadku! 

Neporiadok na pracovisku by mohol viesť ku 

vzniku úrazov. 

 
Olej je horľavina a môže explodovať. Fajčenie 

a používanie otvoreného ohňa je zakázané. 

Starého oleja sa zbavte podľa zákona (zberné 

miesto).  Je  zakázané  starý  olej  vylievať 

do pôdy či zmiešať s odpadom. 

 

 
Je zakázané namontované ochranné prvky 

odmontovať alebo meniť. 

 

 
Všetku pozornosť venujte pohybu štiepacie- 

ho klinu . 

 
 

 
Pevne držte poleno počas 

štiepania napínacími lištami.

 
 

Pred uvedením stroja do prevádzky si sta- 

rostlivo prečítajte tento návod a všetky bez- 

pečnostné upozornenia v ňom uvedené. 

Striktne dodržiavajte všetky pokyny. 
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stroja. 

 
 
 

Elektrická zariadenia nepatria do domového 

odpadu. Zariadenia, príslušenstvo a obaly 

odovzdajte na ekologickú recykláciu. 

Podľa smernice EÚ  2002/96/EU o  elektro- 

a elektronických starých prístrojoch je po- 

trebné tieto prístroje jednotlivo zhromažďovať 

a dodať na ekologickú recykláciu. 

 
 
 

 
Hroziace nebezpečenstvo alebo nebezpečná 

situácia. Pri nedodržiavaní týchto pokynov 

môže dôjsť k poraneniam alebo k vecným 

škodám. 

 
Dôležité informácie správneho zaobchádza- 

nia so strojom. Pri nedodržaní týchto poky- 

nov môže dôjsť k poruchám či k poškodeniu 

 

 
Pokyny pre užívateľa. Tieto informácie Vám 

pomôžu všetky funkcie stroja optimálne vy- 

užiť. 

 

 
 

 Aj napriek správnemu použitiu stroja a pri dodr- 

žaní všetkých predpísaných bezpečnostných po- 

kynov je nutné vzhľadom na konštrukciu stroja a spôso- 

bu jeho použitia, počítať s istými tzv. ostatnými rizikami. 

Tieto ostatné riziká je možné minimalizovať iba vtedy, 

ak si bezpečnostné pokyny, návod na obsluhu a okruh 

použitia stroja dokonale preštudujete a rešpektujete. 

Pri vlastnej práci ohľaduplnosť a opatrnosť zmenšujú ri- 

ziká zranenia alebo iných škôd. 

 
• Ignorovanie alebo len prehliadnutie bezpečnostných 

pokynov a opatrení môžu mať za následok zranenie 

obsluhy či iných osôb alebo majetkových škôd. 

• Pri nepozornosti, nedodržaní bezpečnostných predpi- 

sov a pri neodbornom použití môže štiepací klin v po- 

hybe spôsobiť poranenie na ruke alebo na prstoch. 

• Ohrozenie el. prúdom, pri použití nevhodných káblov 

alebo nevhodného pripojenia do el. siete. 

• Dotýkanie sa el. častí pod prúdom pri odkrytých el. 

prvkoch stroja. 

Ďalej sa môžu objaviť isté skryté riziká i napriek všetkým 

tu uvedeným upozorneniam. 

 
 

Montáž, obsluha a údržba. Tu je presne vy- 

svetlené, čo je potrebné urobiť. 

 

 
 
• Štiepačka palivového dreva je určená výhradne a len 

na túto činnosť. 

• Štiepačkou je možné štiepiť iba polená, ktoré sú rov- 

no (kolmo) narezané. 

• Cudzie telesá (klince, drôt, betón atď.) je nutné zo 

štiepaného dreva bezpodmienečne odstrániť. 

• Každé iné ďalšie použitie stroja je kvalifikované ako 

nespadajúce do okruhu povoleného použitia a pri prí- 

padných škodách sa výrobca vzdáva úplnej zodpo- 

vednosti. Za všetky riziká zodpovedá obsluha stroja. 

• Do tejto kapitoly patrí tiež dodržanie výrobcom pred- 

písaných pokynov z hľadiska údržby, starostlivosti 

a prípadných opráv či čistenia stroja. Taktiež dodrža- 

nie všetkých bezpečnostných pokynov. 

• Každé iné použitie stroja nespadá do okruhu určenia 

použitia stroja a ak pri takom použití vzniknú škody, 

všetky riziká z nich vyplývajúce idú na zodpovednosť 

užívateľa. 

• Svojvoľné úpravy či zmeny na prístroji vylučujú ru- 

čenie výrobcu za takto spôsobené škody všetkého 

druhu. 

• Obsluhu štiepačky palivového dreva a vykonávanie 

jeho zriaďovania a údržby môžu iba osoby, ktoré sú 

s týmito činnosťami oboznámené a ktoré boli pouče- 

né o možných rizikách. Prípadné opravy štiepačky 

smie, popri výrobcovi, vykonávať iba autorizovaný 

servis. 

 
 

 Pred uvedením do prevádzky čítajte a dodržia- 

vajte všetky pokyny tu uvedené, ako aj i vo va- 

šej krajine platné predpisy na prevádzku podobných 

strojov. Iba tak chránite seba a ostatných pred mož- 

nými zraneniami. 

 Všetky bezpečnostné pokyny odovzdajte všetkým 
osobám, ktoré so strojom pracujú. 

 

 Návod spolu s bezpečnostnými pokynmi uschovajte. 

• Buďte pozorní. Dávajte pozor na to, čo robíte. Pristu- 

pujte ku práci zodpovedne. Nepoužívajte prístroj, ak 

ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu 

alebo liekov. Okamih nepozornosti pri použití prístro- 

ja môže mať za následky vážne poranenia. 

• Pred uvedením do prevádzky sa riadne so strojom 

oboznámte prostredníctvom návodu. 

• Nepoužívajte stroj na iné účely, ako je tu popísané. 

• Používajte bezpečné pracovné miesto. 

• Zaujmite pracovné postavenie, ktoré je v oblasti ovlá- 

dacích rukovätí. 

• Nikdy nestúpajte na stroj. 

• Pri práci noste ochranné okuliare alebo štít, ochran- 

né slúchadlá,  pracovné  rukavice,  pracovnú  obuv 

s oceľovou špičkou. Pracovný odev noste bez voľ- 

ných častí a pracujte bez ozdôb, ktoré by mohli byť 

zachytené pohyblivými časťami stroja. 

• Obsluhujúci je pri práci zodpovedný voči ďalším osobám. 

• Deti a mladiství do 18 rokov nesmú stroj obsluhovať. 

• Nepúšťajte deti do pracovného okruhu stroja. 

• Nikdy nespúšťajte stroj, ak sa nachádza v jeho blíz- 

kosti ďalšia osoba. 
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• Nenechávajte stroj bez dozoru. 

• Udržujte pracovisko v poriadku. Neporiadok môže byť 

príčinou úrazu. 

• Nepreťažujte stroj. Výsledky práce sú najlepšie, ak pra- 

cujete s udanými výkonnostnými hodnotami. 

• Stroj prevádzkujte iba s riadne namontovanými ochran- 

nými prvkami a nemeňte na stroji nič, čo by mohlo 

ovplyvniť bezpečnosť práce. 

• Stroj neprispôsobujte a jeho časti nemeňte. 

• Stroj nestriekajte vodou (nebezpečenstvo úrazu el. pr- 

údom). 

• Stroj nenechávajte na daždi a rovnako tak pri daždi ne- 

pracujte. 

• Stroj uschovajte na suchom mieste a nie v dosahu detí. 

• Stroj vypnite a odpojte od siete pri 

– opravách 

– údržbe a čistení 

– odstraňovaní porúch 

– kontrole prípojného vedenia, či nie je zamotané alebo 

poškodené 

– transporte 

– opustení stroja (i krátkodobo) 

• Kontrolujte stroj z hľadiska prípadného poškodenia: 

– pred každým začatím práce musia byť ochranné prvky 

starostlivo preverené z hľadiska ich bezchybnej funkcie. 

– skontrolujte, či všetky pohyblivé časti sú funkčné, 

nikde neviaznu a nie sú poškodené. Skontrolujte ich 

správne namontovanie. Tieto časti musia spĺňať pod- 

mienky bezchybnej prevádzky a tým bezpečný chod 

stroja. 

– poškodené bezpečnostné prvky alebo iné časti musia 

byť prostredníctvom odbornej firmy opravené alebo 

vymenené (ak nie je uvedené v návode inak). 

– poškodené alebo nečitateľné bezpečnostné samolepky 

na stroji je potrebné vymeniť. 

 

 Elektrická bezpečnosť 

• Vyhotovenie prípojného kábla podľa IEC 60245 (H 07 

RNF) s prierezom vodičov najmenej (pri 400 V~) 5 x 

1,5 mm2 pri dĺžke kábla max. do 10 m. 

• Nikdy nepoužívajte kábel dlhší ako 10 m. Dlhšie káble 

môžu spôsobiť výpadok prúdu. Motor nedosiahne svoj- 

ho maximálneho výkonu, funkcia stroja je redukovaná. 

• Pri používaní káblového bubna kábel celkom odmotajte. 

• Vidlice a zásuvky na pripojovacích vodičoch musia byť 

z tvrdenej gumy, mäkkého PVC alebo iného termoplas- 

tického materiálu s rovnakou mechanickou pevnosťou 

alebo musia byť týmto materiálom obtiahnuté. 

• Vidlice pripájacieho vodiča musia byť chránené pred 

striekajúcou vodou. 

• Pri vedení kábla treba dávať pozor na to, aby sa kábel 

nelámal, nezvieral a zásuvka nebola v mokrom prostredí. 

• Nepoužívajte kábel na účely, na ktoré nie je určený. 

• Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami. 

• Nepoužívajte kábel na vyťahovanie vidlice zo zásuvky. 

• Predlžovací kábel pravidelne kontrolujte a vymeňte ho 

v prípade poškodenia. 

• Nepoužívajte poškodené prívodné káble. 

• Vonku používajte iba predlžovacie káble na to schvále- 

né a príslušne označené. 

• Nepoužívajte žiadne provizórne elektrické pripojenia. 

• Ističe sa nesmú nikdy premostiť ani vyradiť z prevádzky. 

El. pripojenie resp. oprava el. častí stroja musia 

byť zverené autorizovanej  elektrofirme alebo 

nášmu servisnému stredisku. Dbajte na splnenie 

miestnych bezpečnostných predpisov a opatrení. 

 
Opravy ostatných častí stroja vykonáva buď vý- 

robca alebo ním poverená firma. 

 
Používajte iba originálne náhradné diely. Použitie 

iných náhradných dielov môže zapríčiniť úrazy či 

poškodenie majetku. V týchto prípadoch sa vý- 

robca vzdáva úplnej zodpovednosti. 

 

 
 

Pred každým transpor- 

tom zíďte so štiepacím 

klinom    celkom    

nadol. 

Na transport uchopte štiepačku 

jednou rukou za držadlo a 

na- klopte ju mierne smerom k 

sebe. V tejto polohe je možné 

štiepačku bez námahy 

premiestniť. Aby ste zabránili 

úniku oleja pri transpor- te, 

musíte skrutkový uzáver olejo- 

vej nádrže pevne utiahnuť. 

 
 

Dbajte na to, aby pracovisko spĺňalo nasledujúce pod- 

mienky: 

– protišmyková podlaha 

– rovná podlaha 

– eliminácia možnosti prevrátenia 

– dostatok svetla 

 
Stroj neprevádzkujte v blízkosti zemného ply- 

nu, benzínových výparov alebo ďalších látok, 

ktoré sú vznetlivé. 

 
 
• Ubezpečte  sa,  že  stroj  je  kompletne  zmontovaný 

podľa pokynov. 

• Pred uvedením do prevádzky skontrolujte: 

– prípojný kábel na poškodenie izolácie, vidlice alebo 

zásuvky vidlice alebo zásuvky (také káble nie je možné 

použiť). 

– poškodenie prístroja (viď Bezpečnosť práce) 

– že všetky skrutky sú riadne dotiahnuté. 

– hydrauliku na priesak oleja 

– stav oleja 

 
Odvzdušnenie 

Na hrdle olejovej nádrže je pri preprave stroja a počas 

štiepania nutné mať nasadený skrutkový uzáver. 

• Pri preprave je nutné mať uzáver dotiahnutý, aby olej 

nemohol z nádrže vytiecť. 
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• Pred uvedením stroja do chodu je potrebné uzáver 

bezpodmienečne o niekoľko otáčok uvoľniť, aby stla- 

čený vzduch v hydraulickom systéme mohol počas 

práce unikať. 

• Po ukončení práce uzáver opäť dotiahnite. 

 

 
Skrutkový uzáver olejovej nádrže 

 

 Ak nebude hydraulické zariadenie odvzdušnené, 

uzavretý vzduch poškodí tesnenie a spôsobí trvalé 

poškodenie štiepačky na palivové drevo. 

 

  Pripojenie do siete 

• Porovnajte napätie uvedené na typovom štítku stroja 

s napätím vo vašej sieti. Stroj pripojte na zodpove- 

dajúce napätie do riadnej predpisovej zásuvky. 

• Použite kábel s dostatočným prierezom. 

• Pripojenie stroja vykonajte cez prúdový chránič s vy- 

bavovacím prúdom max. 30 mA. 

 

 Istenie: 400 V 3~ 16 A 

 Zapnutie / Vypnutie 

 Pred každým použitím zariadenia najskôr skontro- 
lujte funkciu vypínacieho systému (zapnutím a vy- 

pnutím). 

 
Nepoužívajte žiadne prístroje, pri ktorých sa nedá 

spínač zapínať a vypínať. Poškodené spínače sa 

musia dať opraviť alebo vymeniť do servisu. 

 

 Zapnutie 

Prístroj sa zapne stlačením 

zeleného tlačidla. 

 

 Vypnutie 

Prístroj sa vypne stlačením 

červeného tlačidla. 
 

 Istenie proti opätovnému rozbehu pri 
výpadku prúdu (vypínač pri nulovom 

napätí) 

Pri výpadku prúdu sa prístroj automaticky vypne. Nové 

zapnutie sa vykoná opätovným stlačením zeleného tla- 

čidla. 

 
Štiepačka dreva s 400 V 3~ 

Dbajte na smer otáčania motora (viď šípka na motore), 

pretože ak sa točí motor nesprávnym smerom poškodzuje 

to olejové čerpadlo. 

Zapnite motor, štiepací klin automaticky zájde do naj- 

vyššej polohy. 

Pokiaľ  sa  štiepací  klin  v  najvyššej  polohe  už  na- 

chádza: uchopte obe ovládacie páky a zatlačte ich 

smerom nadol, štiepací klin zájde nadol. 

Pokiaľ sa štiepací klin po rozbehu motora nepohybuje, 

tak motor vypnite a zmeňte smer otáčania. 

Smer otáčania môžete zmeniť tak, že zasuniete skrut- 

kovač do príslušnej štrbiny v prírube zástrčky a ľahkým 

tlakom pohybom doľava alebo doprava nastavíte správ- 

ny smer otáčania. 

 

 Hydraulika 

• Stroj  nikdy  nespúšťajte,  ak  hrozí  nebezpečenstvo 

prostredníctvom hydraulickej kvapaliny. 

• Ubezpečte sa, že stroj a pracovné miesto sú čisté 

bez olejových škvŕn. 

• Nebezpečenstvo pošmyknutia a nebezpečenstvo ohňa. 

• Pravidelne kontrolujte množstvo hydraulického oleja 

v nádrži (viď kapitola Údržba a starostlivosť o stroj) 

 Objem nádrže: cca 4,5 l 

 
 

• Štiepačku obsluhuje iba 1 osoba. 

• Štiepačku môžu obsluhovať iba osoby staršie ako 18 

rokov, ktoré boli dokonale oboznámené s návodom 

a so všetkými bezpečnostnými pokynmi. 

• Pri práci vždy noste ochranné okuliare, ochranu uší, 

pracovnú obuv, rukavice a riadny pracovný oblek. 

• Nikdy neštiepajte polená, ktoré obsahujú cudzorodé 

predmety (kov). 

• Rozštiepané polená predstavujú nebezpečný pracov- 

ný priestor. Nebezpečenstvo prevrátenia, pošmyknutia 

alebo pádu. Udržujte pracovisko vždy upratané. 

• Pri zapnutom stroji nepribližujte ruky k pohyblivým 

častiam  stroja.  Dodržujte  bezpečnú   vzdialenosť 

od polena, posunovača a štiepacieho klinu. 

• Štiepajte iba polená, ktoré majú max. dĺžku 1050 mm. 

 
• Skontrolujte pred štiepaním, či je štiepací stĺpik 

dostatočne namazaný, aby mohol bez problé- 

mov zachádzať a vychádzať. 

 

 Čo môžem štiepať? 

Veľkosť  štiepaného dreva (polena). 

Dĺžka: max. 1050 mm 

Priemer: min. 120 – max. 350 mm 

Práca so štiepačkou

dreva 
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        Priemer polena je iba odporúčaný, pretože: 

– tenké drevo je ťažké štiepať, ak má viac uzlov alebo ak 

sú drevené vlákna príliš silné. 

 
 Tvrdé drevo sa môže explozívne roztrhnúť. Pracuj- 
te s veľkou opatrnosťou! 

 
Neštiepajte zelené polená (čerstvé). Suché, uskladnené 

drevo rozštiepite jednoduchšie a nebudete mať problémy 

s častým „zahryznutím“ dreva ako pri vlhkom polene. 

 

 Obsluha 

Práca obojručne 

 Neobsluhujte štiepačku dreva nikdy vo dvojici. 

 Nikdy neblokujte ovládaciu rukoväť (spínacími 

čeľusťami). 

1. Prístroj sa zapne stlačením zeleného gombíka. Po- 

čkajte niekoľko sekúnd kým motor dosiahne svojich 

otáčok a kým sa hydraulika natlakuje. 

Pri teplotách nižších ako –5° C nechajte štiepačku 

dreva bežať aspoň 15 min. naprázdno, aby sa olej 

mohol zahriať. 

 
2. Položte poleno na stôl štiepačky 

 Materiál určený na štiepenie spracovávajte výhrad- 

ne v smere vlákien. 

 
3. Pridržte poleno spínacími čeľusťami. 

 

 
 
 

4. Stlačte obe ovládacie rukoväte súčasne dole. Štiepací 

klin zíde nadol a rozštiepi poleno. 

 
5. Uvoľnite obe ovládacie rukoväte, štiepací klin vyjde 

späť do svojej východnej polohy. 

Ak uvoľníte iba jednu ovládaciu rukoväť, zostane 

štiepací klin stáť. 

 

Zvláštne pokyny na štiepanie 

Príprava: 

Pripravte na štiepanie polená, ktoré zodpovedajú vopred 

uvedeným rozmerom a dbajte, aby boli polená rovno 

(kolmo) narezané. Poleno vkladajte do štiepačky tak, 

aby pre Vás nevzniklo žiadne nebezpečenstvo. Dodržuj- 

te odporúčania týkajúce sa štiepaných polien a poleno 

vždy umiestnite na stôl čo najbližšie k stojanu štiepacie- 

ho klinu. Pokiaľ budete štiepať polená väčšieho priemeru 

a umiestnite poleno na okraje stola, môže dôjsť k poško- 

deniu stola a prípadne i k vyšmyknutiu polena, čo môže 

mať za následok poranenie obsluhy. 

 
• Prestavenie výšky zdvihu 

 
Pri kratších kusoch dreva 

môžete pracovný výkon zvýšiť skrátením spätného cho- 

du štiepacieho klinu. 

 
1. Postavte poleno na štiepací stôl a prejdite so štie- 

pacím klinom stlačením oboch ovládacích rukovätí 

smerom nadol až cca. na 2 cm nad poleno. 

 
2. Uvoľnite jednu ovládaciu rukoväť, aby štiepací klin 

zostal stáť v tejto pozícii. 

3. Vypnite prístroj a vytiahnite vidlicu zo zásuvky. 

4. Pusťte druhú ovládaciu rukoväť‘. 

5. Skráťte spätný chod na tyči umiestnenej na strane 

uchytením zaisťovacej skrutky v potrebnej výške. 

 

 
 

• Nastavenie výšky stola 

 
horná poloha dosky stola 

pre polená do 500 mm 

 
stredná  poloha  stola  pre 

polená do 700 mm 

 
spodná  poloha  stola  pre 

polená do 1050 mm 
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1. Uvoľnite uzamykateľné čapy. 

2. Vytiahnite dosku stola 

3. Umiestnite pracovný stôl do vhodnej polohy podľa 

dĺžky štiepaného polena a zabezpečte ho opäť uza- 

mykateľnými čapmi. 
 
 
 
 
 
 
 

 Možné problémy pri štiepaní dlhého dreva: Štiepa- 

né drevo nie je celkom rozštiepené, pevne zviera 

štiepací klin a pri spätnom chode sa zdvíha i pole- 

no. V takom prípade postupujte takto: 

1. Vypnite stroj 

2. Stolnú  dosku  upevnite,  podľa  dĺžky  polena, 

v strednej alebo hornej polohe. 

3. Zapnite stroj a pokračujte v štiepaní. 

 
 Nikdy neskúšajte štiepať 2 ks dreva v jednom pra- 
covnom kroku. 

Nikdy poleno v priebehu pracovného kroku ne- 

meňte (neopravujte jeho polohu, alebo ho nena- 

hradzujte iným). 

 
 Nikdy poleno, ktoré viditeľne nejde rozštiepiť, ne- 
skúšajte prinútiť k štiepaniu tým, že budete počas 

viacerých sekúnd (> 3 s) „tlačiť“ na ovládacie mad- 

lá. To môže viesť k poškodeniu motora. Umiestnite 

poleno opäť na stôl a opakujte štiepanie alebo po- 

leno odložte bokom. 

 
 
• Nastavenie štiepacieho kríža 

1. Povoľte skrutku s „hviezdicovou“ úchytkou. 

2. Štiepací kríž nastavte do žiaducej polohy. (Hviezdicová 

skrutka je umiestnená nad vývrtom v štiepacom kline.) 

3. Skrutku opäť utiahnite. 

 
• Štiepanie krátkeho dreva: 

1. Horná poloha dosky stola 

2. Postavte poleno na pracovnú dosku štiepačky. 

3. Pridržte poleno spínacími čeľusťami. 

  Drevo na štiepanie spracovávajte výhradne v sme- 
re vlákien. 

 
• Štiepanie dlhého dreva: 

1. Nastavte stolček do spodnej polohy. 

2. Zložte štiepací kríž. Pre dlhé kláty nemožno používať! 

3. Postavte poleno na stolček štiepačky. 

 

Ako uvoľniť zachytené poleno v stroji? 

Existuje nebezpečenstvo, že uzlovité drevo sa pri štiepaní 

zachytí. 

1. Vypnite stroj a vytiahnite vidlicu zo zásuvky. 

2. Nesnažte sa uvoľniť zaseknuté polená rukami. 

3. Zaseknuté poleno opatrne páčivým pohybom sem a tam 

uvoľnite tak, aby poleno nepoškodilo štiepací valec. 

 Zachytené poleno nikdy neuvoľňujte pomocou kladiva. 

  Nikdy zachytené poleno nevyrezávajte pílou. 

 Nežiadajte ďalšiu osobu o pomoc. 

• Ukončenie práce 

Zájdite štiepacím klinom do spodnej polohy (v zasu- 

nutom stave). 

Pusťte jednu ovládaciu rukoväť‘. 

Vypnite stroj a potom vytiahnite vidlicu zo zásuvky. 

Vykonajte kroky popísané v kapitole Údržba a starostlivosť 

o stroj.

 

 
Pred každou údržbovou a čistiacou prácou 

- prístroj vypnúť 

- vytiahnuť sieťovú zástrčku 

Pred týmito prácami vždy odpojte stroj od siete (vytiahnu- 

tím vidlice zo zásuvky). 

 Pri týchto prácach vždy noste ochranné rukavice. 

 Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich krokov, aby 

funkcie stroja boli zachované. 

• Po skončení práce stroj riadne vyčistite. 

• Odstráňte všetky zvyšky živice. 

• Štiepací  stĺpik  pravidelne  mažte  tukom  alebo 

ekologickým olejom v rozprašovači. 

• Preverte množstvo oleja resp. olej vymeňte. 

• Kontrolujte pravidelne hydraulické hadice a hadi- 

cové spoje z hľadiska ich tesnosti a pevnosti. 

Údržba a starostlivosť o stroj 
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Naostrenie štiepacieho klinu 

Po dlhom čase prevádzky stroja, ak dôjde k zníženiu 

štiepacieho výkonu alebo v prípade ľahkej deformácie 

ostria, štiepací klin nabrúste alebo ho naostrite jemným 

pilníkom (odstráňte piliny). 

 

 
ostrenie hrany 

 Ako skontrolovať stav oleja? 

Štiepací stĺpik musí byť zasunutý. 

2. Odskrutkujte uzáver a použite na kontrolu dodanú od- 

merku. 

3. Očistite odmerku a tesnenie. 

4. Čistú odmerku vsuňte do otvoru až na doraz. 

5. Odmerku opäť vytiahnite a skontrolujte stav. 

 Kedy je nutné olej vymeniť? 

Prvý olej je potrebné vymeniť po 50 pracovných 

hodinách, potom každých 500 pracovných hodín. 

 
Výmena oleja: vykonávajte po dvoch ľuďoch 

1. Štiepací stĺpik musí byť v zasunutom stave. 

2. Upevnite stôl v hornej polohe. 

3. Nádobu (najmenej 4,5 l objem) postavte pod stroj. 

4. Odskrutkujte výpustnú zátku, aby olej mohol vytiecť. 

5. Opäť  nasaďte  tesnenie  a  zaskrutkujte  vypúšťaciu 

zátku. 

6. Pomocou čistého lievika vlejte nový hydraulický olej 

(cca.1,5 l). 

7. Očistite odmerku a tesnenie. 

8. Skontrolujte odmerkou stav oleja v nádrži. 

9. Po ukončení kontroly nasaďte späť skrutkový uzáver 

a dotiahnite závit. 
Starého oleja sa zbavte podľa zákona (zberné mies- 

to). Je zakázané starý olej vylievať do pôdy či zmie- 

šať s odpadom. 

 

 
 

 ak leží hladina oleja medzi oboma označeniami, je 

oleja v stroji dostatok. 

 
 ak je hladina oleja pod dolnou ryskou, je potrebné 

olej doplniť. Použite čistý lievik. 

6. Skontrolujte tesnenie. Nesmie byť poškodené. Pri po- 

škodení ho vymeňte. 

7. Po skončení kontroly nasaďte späť skrutkový uzáver 

a dotiahnite závit. 

 
 Hydraulický olej 

Pre stroj odporúčame nasledujúce olej: 

Mogul HM22 ISO VG 22, 

alebo s porovnateľnými parametrami 

 
Iné oleje nepoužívajte. Použitie iného oleja negatívne 

ovplyvňuje funkciu hydraulického systému. 

 

 
 

Prosíme, prečítajte si a rešpektujte priložené záručné 

prehlásenie a jeho podmienky.
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Typ Baupro 8000  8t Hydraulický olej (max.) 5 litrov 

Sila na štiepacom kline 80 kN (8t) Hydraulický tlak 26 MPa (260 bar) 

Dĺžka polena max. 1050 mm Výkon motora P1 3,0 kW S6 -40% 

Priemer polena min. 120 mm – max. 350 mm Pripojenie do elektrickej 

siete 
400 V/3~ 50 Hz, 16 A 

Dĺžka zdvihu klinu 500 mm Rozmery hĺbka 770 x šírka 540 x 

výška 1520 mm 

Rýchlosť pri chode 

vpred 
ca. 0,04 m/sek. Hmotnosť ca. 104 kg 

Rýchlosť pri spätnom 

chode 
ca. 0,15 m/sek.  

 

 
 

Porucha Možná príčina Odstránenie 

Poleno nie je rozštiepené 

(slabý výkon) 

zlá poloha polena opäť vložte pootočené poleno 

do stroja 
 

poleno prekračuje rozmery použite odporúčaný rozmer 
 

štiepací klin neštiepi naostrite štiepací klin, skontro- 

lujte, či nie je ostrie tupé alebo či 

na ňom nie sú vruby 
 

malý tlak oleja kontrola stavu oleja. Ak po dopl- 

není nedôjde k zlepšeniu, obráťte 

sa na odbornú firmu. 
 

uvoľňovacie tyčové ústrojenstvo 

je ohnuté (nedôjde k úplnému 

stisnutiu hydraulickej páky) 

nechajte tyčové ústrojenstvo 

nastaviť výrobcom alebo ním 

autorizovanou firmou 
 

použitie kábla nad 10 m alebo 

kábla s malým prierezom vodičov 

použite predpísaný kábel 

Pohyb štiepacieho stĺpika nadol je 

nerovnomerný alebo stĺpik silno 

vibruje 

vzduch v systéme kontrola oleja 
 

Štiepací stĺpik nie je dostatočne 

namazaný tukom alebo olejom 

Namažte štiepací stĺpik tukom 

alebo nastriekajte olejom v roz- 

prašovači. Ak nejde porucha 

takto odstrániť, obráťte sa 

na odb. firmu. 

Štiepací stĺpik sa nezasúva porucha v hydraulickom systéme autorizovaný servis 

Motor nabehne, ale nedôjde 

k pohybu štiepacieho stĺpika 

chybný smer otáčania motora skontrolujte smer otáčania mo- 

tora na trojfázový prúd: zmeňte 

smer otáčania motora. 

Motor se nerozbehne porucha v el. pripojení kontrola istenia 
 

trojfázový motor beží na 2 fáze nechajte elektrikárom skontrolo- 

vať poistku a prívod 
 

porucha prívodného kábla výmena kábla 
 

porucha motora autorizovaný servis 



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


