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1. Allmänt 

1.1. Inledning 

Denna instruktionsbok är avsedd för en yrkeskunnig användare. Maskinens användare bör ha 
normala allmänna kunskaper och färdigheter. Till exempel förutsätts det att köparen av en 
traktordriven maskin är insatt i drift via kardanaxel. 
 
Maskinens användare bör bekanta sig grundligt med instruktionsboken innan montering och 
användning av maskinen inleds. Spara denna instruktionsbok för framtida användning. Innan 
arbetet inleds, bör man även bekanta sig med manöverorgan och maskinens nödstoppmekanism. 
Gå in på vår webbplats www.palax.fi för mer information om våra produkter. 
 
Registrera dig som maskinens ägare på https://info.palax.fi. På det sättet försäkrar du dig om att 
du alltid har den mest aktuella informationen om din maskin. 
 
 
OBS!  Förvara alltid denna instruktionsbok vid maskinen. 
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1.2. EU-försäkran om överensstämmelse 

 
Direktiv 2006/42/EG 
 
Tillverkare:   Ylistaron Terästakomo Oy 

  www.palax.fi 
      Lahdentie 9 
      FI-61400 Ylistaro 
      Finland 
      +358 6 474 5100: 

Ansvarig person för den tekniska specifikationen: 
  Mikko Koivusalo 
  
Produkt:                         Palax KS 40 Ergo och KS 40s 

      en vedmaskin med vedtransportör på 4,3 m 
 
Drivkraft:  Traktorns kraftuttag, elmotor  
 
Modellbeteckningar: TR Traktordriven med egen hydraulik 
  TR/SM Med traktor- eller elmotordrift 
    
 
 
Maskinens serienummer:   ______________   
   
Härmed försäkras att maskinen uppfyller kraven i Statsrådets förordning 12.6.2008/400 om 
maskiners säkerhet genom vilken direktivet 2006/42/EG träder i kraft och att följande 
harmoniserade standarder har tillämpats under tillverkningen: 
 

SFS-HANDBOOK 93-serie, SFS-EN 349-1+A1, SFS-EN 609-1+A1, SFS-EN 618, SFS-EN 620, 
SFS-EN 847-1+A1, SFS-EN 953+A1, SFS-EN 954-1, SFS-EN 982+A1, SFS-EN 4254-1, SFS-EN 
11684, SFS-EN 12100-1+A1, SFS-EN 12100-2, SFS-EN 13850, SFS-EN 13857, SFS-EN 14121-1, 
ISO/TR 14121-2, SFS-EN 60204-1+A1. 

 
Ylistaron Terästakomo Oy  
1.10.2013 
 
 

 
Martti Vaurio 
Verkställande direktör  
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1.3. Maskinens bruksändamål 

Denna vedmaskin med transportör är avsedd för produktion av ved av runda träd. Användning av 
maskinen för något annat ändamål är förbjuden. 
Trädets max. mått: 
 Kapacitet vid kapning, trädets max. diameter 38 cm. 
 Största längd för den stock som skall kapas är 4 m. 
 För långa stockar rekommenderar vi ett särskilt stocklyftningsbord med rullar eller 

hydraulisk inmatning. 

1.4. Varningsmärkningar 

 
 
 

1. Läs instruktionsboken 
2. Se upp för rörligt sågsvärd  
3. Använd skyddsklädsel  
4. Använd ögon- och hörselskydd  
5. Använd skyddsskor 
6. Använd skyddshandskar. 

 
 
 
 

 
Om man öppnar 
säkerhetsnätet 

stannar maskinens 
funktioner 

 
Manövrering av det 

hydrauliska 
stockbordet 

 
Avbrott av klyvningen 

 
Utlösning av 
klyvningen 

 
Höjdreglering av 

klyvbettet 

 
Motorns 

rotationsriktning 
Sågkedjans 

rotationsriktning 
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Kraftaxelns tillåtna 

varvtalsområde 

 

    
 

Backning av 
inmatningstransportör

en 

Sågning Inmatning med 
transportören 

Lyftpunkt för 
truckgaffeln 

 
Lyftpunkt  

Maskinen får 
användas bara av en 

person 

 
Håll dig på avstånd från 
maskinens rörliga delar 

 
Se upp för kraftaxeln 

 
Farozonen runt transportören är 5 meter utåt 

från transportören  
 

Koppla ur maskinen från 
kraftkällan före servicen 

 
 

1.5. Typskyltar 
Maskinens typskylt 

 Tillverkarens namn och adress 

 Maskinens typbeteckning 

 Serienummer och tillverkningsår 

 Maskinens vikt 

 Skylten finns på matartransportörändan av 

maskinen 

 Vid beställning av reservdelar bör serienumret 
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och tillverkningsåret meddelas. 

 
 
Typskylten för en eldriven maskin  
 Trefasmotor 
 Spänning 230/380 V eller 380/600 V, kan variera från land till land. 
 Effekt 11 kW, säkring min. 25 A trög. Rekommendation: 32 A trög. 
 Skylten finns på elmotorns kopplingsdosa. 

1.6. Maskinens huvudmått och maskinmodeller  

 

1.1 

 
 

1.2 

 

PALAX KS 40 Ergo 
Med traktor- eller elmotordrift och mekanisk 
styrning av kapsvärdet och klyvbettet. 

PALAX KS 40 s 
Med traktor- eller elmotordrift och 
fullhydraulisk styrning av kapsvärdet och 
klyvbettet. 

 Den 4,3 m långa vedtransportören ingår i vikten. 
 

Maskinmodell KS 40 Ergo KS 40 s 

Drivkraft TR TR/SM TR TR/SM 

Vikt 840 kg 980 kg 904 kg 1044 kg 

Eldrift 11 kW, säkring min. 25 A trög. Rekommendation: 32 A trög. 

Höjd/bredd/längd Transportposition 239 cm / 95cm / 285 cm 

Matartransportör Längd 2,2 m, höjd 0,9 m 

Sågsvärd/-kedja 16”; 325; 1,3 mm; 66 drivlänkar  

Stockens max. diameter Stockens max. diameter vid kapning 38 cm 

Max./min. vedlängd Stockens max. längd vid klyvning 60 cm 
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1.7. Säkerhetsanvisningar 

 
Allmänna bestämmelser och begränsningar 
 Max. vedlängd före kapning är 4 meter. Om man inte använder ett ved- eller stockbord. 
 Stockens max. diameter vid kapning och klyvning är 60 cm. 
 Maskinen är endast avsedd för produktion av brännved.  
 Maskinen får användas bara av en person. 
 Farozonen runt transportören är 5 meter åt sidan och bortåt från transportören. 
 Maskinen ska utrustas med extra ljus om den transporteras på allmän väg.  
 Lyft och lås matarbordet och vedtransportören i transportposition alltid före transporten. 
 Bara personer över 18 år får arbeta med maskinen. 
 Avlägsna aldrig några skyddsanordningar från maskinen.  
 
Användare 
 Var och en som använder maskinen bör läsa hela instruktionsboken noggrant. 
 Använd alltid ögon- och hörselskydd. 
 Använd alltid skyddsskor. 
 Använd alltid skyddshandskar.  
 Använd inte lösa eller hängande kläder. 
 

Innan användning 
 Ställ alltid maskinen och transportören till arbetspositionen för starten. 
 Se till att det inte finns obehöriga personer inom arbetsområdet.  
 Använd endast en oskadad kraftaxel och fäst kedjan för axelskyddet. Kraftaxelns tillåtna 

varvtalsområde är 400–450 r/min. 
 Använd maskinen på ett tillräckligt hårt och jämnt underlag. 
 Använd maskinen endast då belysningen är tillräcklig.  
 Håll fast en traktordriven maskin vid den ena lyftarmen. Försäkra dig om att det finns 

tillräckligt med plats för kraftaxeln och dess skydd. 
 Kontrollera alltid att alla skydd är oskadade och att de sitter ordentligt fast. 
 Kontrollera alltid att sågkedjan är oskadad. 
 Kontrollera alltid att elledningarna är oskadade. 
 Kontrollera alltid att alla manöverorgan fungerar. 
 Kontrollera alltid att det finns tillräckligt med olja i maskinen och att hydraulslangarna och 

hydraulkomponenterna är oskadade. 
 Försäkra dig om att maskinen står stadigt på plats innan arbetet inleds. 
Under driften 
 Oförsiktig kapning kan förorsaka ett allvarligt faromoment!  
 Se under kapningen till att trädet alltid stöder mot matarbandet vid kapstället, roteringsfara! 
 Var försiktig då du sågar kvistiga eller krokiga träd, eftersom trädet som följd av felaktig 

kapning kan snurra runt eller bända sågsvärdet så kraftigt att den skadas.  
 Håll arbetsplatsen fri från överloppssaker.  
 Stanna maskinen och koppla från matarkabeln eller kraftaxeln alltid före servicen. 
 Såga bara ett träd åt gången.  
 Fara! Håll dig på avstånd från rörliga delar. 
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1.8. Buller och vibration 

 A-betonad ljudtrycksnivå vid arbetsplatsen är 89,5 dB (A) och ljudeffektnivån är 100,5 dB (A).  
 Vibrationsvärdena överstiger inte gränsvärdet 2,5m/s2. 

1.9. Användarens ansvar 

 Maskinen är avsedd endast för produktion av brännved. 
 Maskinens alla säkerhetsanordningar är nödvändiga för att tillräcklig säkerhet ska kunna 

garanteras. 
 Palax KS 40 är en mycket säker maskin om de föreskrivna instruktionerna följs vid 

användningen, maskinen servas regelbundet och arbete utförs lungt. 
 Maskinens användare är ansvarig för att skyddsanordningarna är i klanderfritt skick och att 

servicen på maskinen har utförts tillbörligen innan arbetet inleds. 
 Användaren är ansvarig för att utomstående inte utsätts för fara. 
 Maskinens konstruktion får inte ändras. 
 Man får inte använda maskinen om man är påverkad av alkohol eller droger. 
 Kom ihåg att användaren själv är ansvarig för eventuell olycka, om skyddsanordningar har 

avlägsnats från maskinen. 

1.10. Driftförhållanden 

 Ställ alltid maskinen så rakt som möjligt. 
 Organisera arbetsförhållandena så att det inte finns t.ex. risk för halkning på vintern. 
 Om du startar vid sträng köld, låt maskinen gå på 1/4 varv för ca 5–10 minuter så att oljan 

hinner bli varm och blir lättflytande. 
 Använd maskinen endast då belysningen är tillräcklig. 
 Det lönar sig att skaffa eller göra ett lämpligt ställ för den ved som kommer att processeras, i 

vilket stockarna står färdigt i nivå med matarbordet. På det sättet undviker du onödig lyftning 
och arbetet framskrider betydligt snabbare. Vi rekommenderar användning av antingen 
stockbord Palax Midi eller vedastativ Palax Log. 

 Lämpligt temperaturområde för arbetet är ca -20–+30 grader C. För övrigt sätter 
väderförhållandena inga begränsningar. 

 Se till att det inte finns barn eller obehöriga personer inom arbetsområdet. 
 Använd inte maskinen inomhus, fara för dammbildning och avgaser. 
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1.11. Garantivillkor 

 
Garantitiden är 12 månader räknad från maskinens försäljningsdag. 

De delar som inverkar på maskinens säkerhet eller inställningar är plomberade. 
Plomben får endast brytas med tillverkarens och återförsäljarens tillstånd. Brytning 
av plomberna annullerar garantin och överför ansvaret från tillverkaren till den som 
har brutit plomben. 

 
Under garantin ersätts 
 Den skadade delen som har gått sönder under normal användning p.g.a. material- eller 

tillverkningsfel. 
 Skäliga reparationskostnader för felet ersätts enligt avtalet mellan försäljaren eller köparen 

och tillverkaren. 
 En bytesdel som levereras i stället för den defekta delen. 
Under garantin ersätts inte 
 Skador som är förorsakade av normalt slitage, missbruk eller försummelse av servicen. 
 Sågsvärdet, draghjulet, sågkedjan och matartransportörens matta är slitdelar som inte täcks av 

garantin. 
 Fel som är följd av sådana förändringar i maskinen som köparen har utfört eller låtit någon 

annan utföra efter vilka maskinen inte kan anses motsvara den ursprungliga maskinen. 
 Eventuella övriga kostnader eller ekonomiska krav som är en följd av de ovannämnda 

åtgärderna. 
 Indirekta kostnader och/eller reseersättning på grund av reparationer under garantin. 
 Garantin för delar som har bytts ut under garantitiden upphör samtidigt med maskinens 

garantitid. 
 

1.12. Bruksanvisningar för vinschen 
 Se instruktionsboken eller gå in på vår webbplats www.palax.fi för närmare anvisningar om 

användning av vinschen. 
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2. Mottagning och montering 

2.1. Maskinens leveranstillstånd och mottagningskontroll 

 Maskinen levereras nästan färdigt monterad och alltid justerad och provkörd.  
 På modellen Ergo har man  packat spakarna för kapsvärdet och klyvbettet skilt för att 

förebygga transportskador. 
 Kontrollera leveransen omedelbart. 
 Om det finns transportskador på produkten, kontakta transportfirman samt försäljaren. 
 

2.2. Lyftning och flyttning av maskinen 

Maskinen får lyftas vid följande punkter. Bild 2.1, alla modeller. 
 
 Med en lyftlina eller  lyftkedja från lyftpunkter A vid maskinens gavel. 

 
 Med en gaffeltruck från punkterna B på vardera sidan av maskinen under ramen. 
 

 
2.1 

B
    

A
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2.3. Maskinens huvuddelar, s-modell 

 

 

2.2 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6    

7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

 
1. Matarband  
2. Transportörstöd 
3. Förlängningsbord 
4. Ben, förlängningsbord 
5. Tilläggshydraulik 
6. Kopplingar för tilläggshydraulikventilen 
7. Matarbord 
8. Handstart av klyvningen 
9. Manövrering av tilläggshydraulikventilen 
10. Joystick, hydraulisk manövrering av matartransportören och kapsvärdet 
11. Höjdreglering av klyvbettet 
12. Hydraulisk vedhållare 
13. Styrcentral för eldrift 
14. Kapsvärdshuset 
15. Hydraulisk höjdreglering av klyvbettet 
16. Svänglås för transportören 
17. Vedtransportör 
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2.4. Maskinens huvuddelar, Ergo-modell 

 

2.3 1    2    3 

 
 

1. Fjäderbelastad vedhållare 
2. Ergo-spak, manövrering av kapningen och matartransportören 
3. Höjdregleringsspak för klyvbettet 

 
 

 

2.5. Oljekylare, tilläggsutrustning 

 
 
 Oljekylaren är tilläggsutrustning för både traktor- och 

eldrivna modeller. Oljekylare rekommenderas om 
maskinen används kontinuerligt under varma 
förhållanden. Oljekylaren styrs av en termostat.  

 
 På en traktordriven maskin tas spänningen på 12 volt 

ut från stickdosan för ljus på traktorn och på en 
eldriven maskin tas den ut från elcentralen. 

  

 

2.4 
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2.6. Tilläggshydraulik, alla modeller 

 
 

 

2.5 

A  

   

B 

 

 För matarrullarna på 
vedstativet, bild 2.5 del A. 

 
 Den tilläggsutrustning, som är 

kopplad till dessa kopplingar, 
fungerar medan matarbandet 
roterar. 

 
 När du kopplar från 

tilläggsutrustningen, kom ihåg 
att återkoppla slangen såsom 
bilden visar. 

 
 Kopplingar för 

tilläggshydraulikventilen, bild 
2.5 del B. Standardutrustning 
på s-modellen, 
tilläggsutrustning för Ergo-
modellen 

 
 Tilläggshydraulikventilen är 

avsedd t.ex. för manövrering 
av bärare på stockbordet. Den 
tilläggsutrustning, som har 
kopplats till kopplingarna, 
manövreras med spakarna på 
tilläggshydraulikventilen. 

 
     

2.7. Huvuddelar 

1. Stöt 
2. Matarband 
3. Dragrulle 
4. Sågsvärd 
5. Sågmotor 
6. Säkerhetskil 
7. Bakanslag 

 

 
2.6 1  2 3 4 5 6 7 
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2.8. Huvuddelar 

 

2.7 1  2 3 4 

  
2.8 

5  

6  

 
 
Bild 2.7 

1. Hinderplåt för samtidig användning av två kraftkällor 
2. Motorhandske 
3. Kedjeoljekanister 
4. Justering av oljepumpen för sågkedjan 

 
Bild 2.8 

5. Oljefilter för hydrauliken  
6. Påfyllningsöppning för hydraulolja 
 

2.9. Påfyllning av hydraulolja 

 Oljevolym, 70  liter, volym vid oljebyte  
 Oljesort t.ex. Univis 32, SHELL Tellus 32, NESTE HYDRAULI 32 eller motsvarande. 
 Använd endast oanvänd, ren olja. 
 Iakta särskild renlighet med oljan, eftersom oljan måste vara ren för att maskinen ska fungera 

störningsfritt. 
 Oljenivån bör vara minst ca två centimeter högre än den nedre kanten av måttstickan på 

fyllkorken. 
 

2.10. Tillsats av sågkedjeolja 

 Behållaren rymmer ca 3 liter. 
 Kontrollera sågkedjeoljans nivå regelbundet. 

Fyll på olja vid behov. Det borde alltid finnas minst 1/3 olja i kanistern 3. 
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2.11. Montering av manöverspaken för klyvbettet, Ergo-modell 

 
2.9 

B 

A 

C 

D 

 
 

2.10 
 

1. Avlägsna sprinten, muttern och tallriksfjädrarna 
2. Montera ihop delarna så att friktionsskivan A kommer mellan ramplattan och spaken. 
3. Montera manöverspaken på plats. 
4. Montera tallriksfjädrarna B såsom anvisningsdekalen visar. 
5. Fäst kronmuttern C, ställ in spaken till lämplig styvhet och sätt sprinten på plats 
6. Sätt fjädern D mellan skruven och klyvspakens ända.  
7. Observera att manöverspakens tapp ska vara i den övre öppningen på klyvbettet. Bild 2.10. 

2.12. Montering av manöverspaken för kapsvärdet, Ergo-modell 

 
 Fäst manöverspaken vid axeln med tre skruvar. 
 

 

2.11 
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2.13. Uppsättning av transportören i arbetsposition 

 

 

2.12 

A 

B 

 
1. Öppna låset A för transportören och frigör låskedjan B, bild 2.12.  
2. Linda upp vinschvajern några varv. 
3. Dra ut transportören till vinschvajerns stöd. 
4. Sänk ned transportören med vinschen. 
5. Öppna låset A genom att dra, bild 2.13 
6. Sväng ned transportörens ända. 
7. Avlägsna stödbygeln B för transportörkedjan, bild 2.13, och sätt den i hålen C vid 

transportörens sida. 

 

2.13 

B 

A 

C 

 

2.14. Uppsättning av transportören i transportposition 
 
1. Sänk transportören på marken och fäst stödbygeln B för transportörkedjan.  
2. Dra upp låset A och lyft upp transportörens ända. 
3. Se till att låset A säkert går i lås. 
4. Lyft upp transportören med vinschen. 
5. Spänn vinschvajern lätt så att den inte kan lindas upp från spolen. 
6. Lås transportören i transportstöden med låset, kedjan och låssprinten. 
 

VARNING!    
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Håll alltid fast vid vinschens handtag medan du sänker ned transportören! 
 

3. Användning av vedmaskinen, funktionsbeskrivning 

3.1. Kraftöverföring på maskinen 

 Maskinens alla apparater, såsom matartransportören, vedtransportören och kedjesågen, är 
försedda med hydraulmotorer. 

 Dubbelpumpen för hydrauliken drivs vid traktordrift via en växellåda och kraftaxel eller med en 
elmotor. 

3.2. Provkörning av maskinens säkerhetsorgan 

 Kontrollera visuellt att maskinen ser hel ut och att den inte läcker olja. 
 Starta maskinen och lyft upp skyddsnätet för klyvrännan. Då ska maskinens all hydrauliska 

funktioner stanna. 
 

3.3. Manövrering av modellen Palax 40 Ergo med mekanisk styrning 

 
 Mata in stocken genom att svänga multifunktionsspaken A framåt. Bild 3.1. 

 
Vedhållare 

 Den fjäderbelastade vedhållaren B håller stocken på plats under kapningen genom att trycka 
den mot matarbandet.  

 Då man kapar en kort eller klen stock, löner det sig att trycka vedhållarens spak B med handen.  
På det sättet säkerställs att stocken hålls på plats under kapningen. 
 
Kapning av stocken 

 Du kapar av stocken genom att dra multifunktionsspaken A bakåt. 
 Klyvningen startar automatiskt då du trycker spaken A framåt i matningsläge efter kapningen. 

Du kan också starta klyvrörelsen manuellt genom att trycka spaken C framåt. 
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OBS! På modellen Ergo kan man inte backa matartranportören. Om du måste ta bort 
stocken, lönar det sig att lätta på vedhållaren B och använda t.ex. en stocksax. 

 
3.1 

A 

B 

C 

 
 
 

Utjämning av de resterande kubbarnas längd samt deras matning in i klyvrännan 
 Kapa av den s.k. överloppskubben redan i det skedet då den 

återstående stockens längd ännu räcker till för ytterligare två eller tre kubbar av föreskriven 
längd. Den sista kubben får inte vara längre än den inställda kaplängden. 

 Använd skalan vid matarbordets kant som hjälpmedel. 
 

 
 

3.4. Matning av den sista kubben till klyvning 

 Mata den sista kubben till klyvningen normalt efter att stöten har återvänt till sitt bakre läge. 
 Starta klyvningen med handstart. 
 
VARNING! Försäkra dig alltid om att stocken befinner sig under vedhållaren under 
kapningen.  

Minsta längd för klabben är 25 cm. 
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3.5. Spakar för fullhydraulisk manövrering av modell Palax KS 40 s  

 
3.2 

A 

B 

C 

1 

2 

3 

4 

D 

 
Start- och stoppspakar för klyvning A, bild 3.2. 
 Normalt fungerar start och stopp av klyvrörelsen automatiskt.  
 Handspaken behövs vid ett störningsfall och för att starta klyvningen av den sista kubben. 
Spak för hydraulisk manövrering av klyvbettet B 
 Med den här spaken kan du lyfta och sänka klyvbettet enligt kubbens diameter. 
 
Manöverspak C för den hydrauliska vedhållaren 
 Vedhållaren klämmer automatiskt fast stocken då du utför kaprörelsen med joysticken D. 
 Handspaken behövs för att lätta på vedhållaren under matning av små eller lätta vedbitar eller 

för backning vid ett störningsfall. 
 
 Joystick D:s funktion 
 Inmatning med matartransportören, riktning 1 
 Backning med matartransportören, riktning 2 
 Kaprörelse, riktning 3 
 Lyftning av kapsvärdet och automatisk start av klyvrörelsen, riktning 4 
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3.3 

B 

A 

C 

   

3.4 
 

3.6. Smörning av en kedjesåg 
 Maskinen är försedd med en automatisk smörjanordning som använder sågkedjeolja.  
 Maskinen är försedd med en tvångsstyrd kolvpump med reglerbar precisionsdosering av 

olja. Doseringspumpen har justerats färdigt. 
 Behållarens volym är ca 3 liter. Kontrollera oljenivån i behållaren med jämna mellanrum. Det 

borde alltid finnas minst 1/3 olja i behållaren. 
OBS! Oljemängden räcker bra till för smörjning av kedjan under normala förhållanden. Om 

man sågar mycket tjocka träd, löner det sig att öka oljemängden. Man kan fördubbla 
oljemängden tillfälligt genom att lyfta sågsvärdet emellanåt upp under kapningen 
och fortsätta sågningen omedelbart därefter. 

3.7. Inställning av oljemängd 

 Justera insexskruven B i önskad riktning. Se anvisningsdekalen C, bild 3.3. 
 Ett varv i minusriktningen minskar oljemängden. 
 På motsvarande sätt ökar ett varv i plusriktningen oljemängden. 
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3.8. Matartransportör 

 

3.5 

A 

 
 Den hydraulmotordrivna matartransportören är 200 mm bred och 2200 mm lång. 
 Skraporna A (bild 3.5) vid matartransportörens dragrulle och returrulle håller rullarna rena 

hela tiden och t.ex. på vintern förebygger att snö packas på rullarna. 
 Med ställskruven vid klingändan av matarbandet kan man ändra bandets riktning så att det 

löper rakt. Bild 3.6 A. 
 

 
3.6 

A 

 
 
OBS! Inmatningstransportörens matta är en slitdel men det att den används på ett rätt 

sätt förlänger dess livsläng avsevärt. 
Att använda mattan på ett rätt sätt 
 Dra inte stockar från marken med mattan, eftersom mattans slirning under stocken sliter 

mattan snabbt. 
 Stanna matningen genast då stocken träffar bakanslaget. 
 Använd ett trädstativ som är utrustat med fritt roterande rullar eller hydraulisk matrörelse 

för att underlätta hantering av träden. 
 Håll alltid remmen lämpligt spänd. 
 Kontrollera att remmen inte gnider mot bordets kanter, justera vid behov. 
Försäkra dig om att mattan kommer åt rätt håll då den byts ut. 



26 
 

Palax KS40 Översättning  3-2014 
 

3.9. Vedtransportör 

 

3.7 
 

 Vedtransportörens längd är 4,3 m och bredd 0,27 m. 
 Transportören kan vikas upp och svängas och dess kraftöverföring är försedd med en 

hydraulmotor. 
 Transportören är försedd med två kedjor och skrapor av polyeten. 
 Transportörens övre ända är försedd med en anordning för automatisk spänning av 

kedjorna.   
 

3.10. Svängning av transportören 

 Transportörens svängrörelse är låst med ett fjäderbelastat låsjärn. 
 

 För att svänga transportören ska du trycka låsjärnet för svängrörelsen öppet med foten, 
bild 3.8, och svänga transportören i önskad riktning med handen. 

 
OBS! Transportören får inte svängas med handen medan maskinen är i gång. Stäng 
alltid av maskinen före svängning av transportören. 

3.11. Traktordrift 

 Traktorns effekt ska vara minst 30 hk. 
 Koppla alltid maskinen till traktorns trepunktslyft. 
 Maskinen får endast transporteras med en traktor på minst 2800 kg. 
 En lämplig kraftuttagsaxelstorlek är t.ex. BONDIOLI A 103 eller WALTERSCHEID W 2200. 
 Det krävs ingen säkerhetskoppling på kraftaxeln. 



27 
 

Palax KS40 Översättning  3-2014 
 

 Använd endast en oskadad kraftaxel och fäst alltid kedjorna för axelskydden vid maskinen. 
 Försäkra dig om att kraftaxeln kan röra sig fritt. 
 Häng alltid kraftaxeln i stödkroken på maskinen då du kopplar av den från traktorn. 

 
OBS! Om du startar maskinen vid köld, ska du låta den gå i 5–10 minuter på låga varv så 

att oljan hinner värmas upp en aning. Max. varvtal är 450 r/min. 
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3.12. Eldrift 

 Motorns effekt är 11 KW och varvtalet är 1450 r/min. 
 Maskinen är försedd med en automatisk stjärn-triangelstartare med nödstopp. Nödstopp, bild 

3.9. 2. 
 Alla elinstallationer måste vara slutförda. 
 Säkringen i ett system på 380 V ska vara minst 25 A (trög). Det rekommenderas användning av 

en säkring på 32 A (trög). 
 Det behövs en skarvsladd på 6 mm2. 
 Då du tar maskinen i bruk, kontrollera att rotationsriktningen stämmer överens med pilen på 

motorns ända.  
 Starta maskinen för en stund och stanna den omedelbart för att fastställa rotationsriktningen. 
 Rotationsriktningen kopplas om via fasomställaren i motorhandsken. Bild 3.6 A. 
 Maskinen får endast anslutas till ett elnät som är försett med en jordfelsbrytare på 30 mA. 
 Maskinen kräver en 5-polig (L1, L2, L3, N och PE) skarvsladd för att fungera. 
 
OBS! Elarbeten får endast utföras av en yrkesperson. 
 

 

3.8 

1  

2 

3 

4 

5  

  
3.9 

A 

 
 
Start av elmotorn 
 Maskinen är försedd med en automatisk stjärn-triangelstartare. 
 Tryck ned startknappen. Bild 3.9. 3. I stjärn-positionen kör motorn långsamt  igång på låg 

effekt. Startfasen tar flera sekunder. 
 Då motorns varvtal ökar, kopplas triangel-positionen på och motorn kommer snabbt upp i fulla 

varv. Då triangel-positionen kopplas på, tänds ett signalljus mellan start- och stoppbrytarna. 
Bild 3.9. 4. 

OBS! Du får inte arbeta med maskinen innan motorn är uppe i fulla varv, eftersom 
elmotorns effekt i stjärn-position är mycket låg. 
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3.13. Uppvärmning av oljebehållaren på en eldriven maskin 

Tilläggsutrustning för kalla förhållanden  
 I sträng köld är hydrauloljan kall och rätt trögflytande. På en vedmaskin finns det delar som 

rör sig under startfasen, såsom den hydraulmotordrivna transportören och två oljepumpar. 
 En elmotor strävar alltid efter att starta relativt snabbt. I och med att oljan är trögflytande, 

utlöses värmereläet och starten förhindras. 
 Om du använder maskinen på vintern, rekommenderar vi att oljebehållaren förses med en 

värmematta.  

3.14. Värmematta för oljebehållaren 

 Mattan är fäst i behållarens nedre del  
 Mattans effekt är 300 W. 
 Mattan är försedd med en termostat som hindrar överhettning. 
 T.ex. vid en köld på 15 grader räcker det bra att värma i ca en timme.  
 Manöverbrytaren för uppvärmningen finns som standard i startboxen. Bild 3.9. 1. 
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4. Användning av vedmaskinen, klyvning av veden 
 

4.1. Klyvcylinder 

 Maskinen kan utrustas med två alternativa cylindrar på 13 ton; en standardcylinder eller en 
PowerSpeed-cylinder. 

 Standardcylindern är försedd med en snabbventil, vilken gör att cylindern rör sig på två olika 
hastighets- och kraftområden beroende på klyvningstrycket. Då det behövs mindre med kraft, 
rör sig cylindern snabbare och i och med att kraftbehovet ökar, saktar cylinderns rörelse in. 

 

4.2. PowerSpeed-cylinder 

 Vanligen utförs klyvrörelsen på den största möjliga hastigheten då klyvkraften är som minst. 
 Då behovet för klyvkraft ökar, övergår maskinen automatiskt till större klyvkraft. Klyvkraften 

ökar steg för steg och den kan vara ca 4, 8 eller 13 ton. Förändringen i klyvkraften inverkar 
omvänt på klyvhastigheten. Vid mindre kraft är hastigheten större och vid större kraft är den 
mindre. 

 Då kubben börjar klyvas och kraftbehovet minskar, går maskinen över till mindre klyvkraft som 
försnabbar klyvrörelsen. 

 
2/4-bett, tillval 
 Ett bett för klyvning av ved i två eller fyra delar. 
 
2/6-bett, standard 
 Ett 2/6-bett för klyvning av ved i två eller sex delar. 

 
2/8-bett, standard 
 Ett 2/6-bett för klyvning av ved i två eller sex delar. 

4.3. Manuell justering av klyvbettet, Ergo-modell 

 Vedmaskinen är som standard försedd med en handstyrd justeringsspak för klyvbettet. 
 Spaken är försedd med en friktionsskiva A (bild 4.3) som alltid håller bettet steglöst på rätt 

höjd. 
 Du kan ställa in justeringsspaken styvhet  genom att dra åt tallriksfjädrarna på friktionsskivan. 
 
OBS! Använd inte fett på friktionsskivan! 
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4.3 

A 

 
 

4.4 

A 

 
 

4.4. Hydraulisk justering av klyvbettet, s-modell 

 Klyvbettet kan justeras hydrauliskt med spaken i kapbordet, bild 4.4. A. 

4.5. Störningsfall under klyvningen och eliminering av dem 
 
Om stocken har fastnat 
 Om stocken eller kvistar är stora, kan det ibland hända att klyvcylinderns kraft inte räcker till. 
 Om kubben har fastnat i bettet, ska du dra in cylindern med hjälp av handstart-/stoppspaken. 
 Lyft klyvbettet och försök att klyva på nytt med hjälp av handstarten. Det hjälper ofta att ändra 

kubbens läge. 
 Om kubben inte alls klyvs, ska du öppna skyddsnätet för att återföra cylindern i sitt bakre läge. 

Då låses manövreringsventilen och kubben kan avlägsnas på ett tryggt sätt. 
 Om det finns en stor kvist på stocken, vänd om stocken och klyv kvisten genom att mata 

stocken mot bettet med roten först. På detta sätt är kraftbehovet minst. 
 

Återklyvning av klabbar på ett tryggt sätt 
 Då du klyver små klabbar av en stor kubbe, kan klabbar som kluvits i 4 eller 6 delar fortfarande 

vara alltför stora. 
 Nedan beskrivs en trygg metod att göra klabbarna mindre. 

1 Öppna skyddsnätet. 
2 Lägg klabbar som du önskar att klyva i klyvrännan. T.ex. två på varandra. De hålls på 

varandra om du slår dem lätt fast i bettet. 
3 Stäng skyddsnätet. 
4 Starta klyvningen med handstartspaken. 
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5. Säkerhetsanordningarnas verkan på maskinens funktion. 

5.1. Skyddsnät för klyvrännan 

 Skyddsnätet måste alltid vara stängt medan man arbetar med maskinen.  
 Maskinens hydrauliska funktioner fungerar inte om skyddsnätet står öppet. 
 Om man öppnar skyddsnätet mitt under klyvningsfasen, stannar klyvrörelsen och cylindern 

återgår i sitt bakre läge. 

5.2. Aktiv vedhållare  

 En fjäderbelastad eller hydraulisk vedhållare, bilderna 5.1 och 5.2, är en lätthanterlig 
anordning som förhindrar att stocken rör sig under kapningen. Obs! Förlängningstunneln är 
inte med på bilderna 5.1 och 5.2. 

 Spårrullen på vedhållaren förhindrar effektivt att stocken roterar under kapningen. Lång och 
rak ved hålls på bordet under kapningen av sin egen vikt. 

 Kort och klen ved kräver alltid att vedhållaren används, eftersom sågkedjan lätt kan bita i klen 
och lättvikt ved och förorsaka ett faromoment.  

 Man kan öka vedhållarens kraft vid behov med spaken B, bild 5.2.  
 

 

5.1 

A 
B 

C 

  

5.2 

B 

A 

C 

 

5.3. Fjäderbelastad vedhållare på Ergo-modellen 
 Fjädern C håller vedhållaren alltid fast vid stocken. 
 Man kan öka vedhållarens tryckkraft med handspaken B för korta och klena stockar. 

5.4. Vedhållare med en hydraulcylinder på s-modellen 
 Då du startar kaprörelsen, trycker vedhållaren C omedelbart stocken mot matartransportören 

och förhindrar på det sättet stocken från att röra sig under kapningen. 
 Då kapsvärdet lyfts upp, avlägsnas trycket från vedhållarens cylinder och stocken kan matas in 

mot bakanslaget för att kapas på nytt. 
 Den aktiva vedhållaren förbättrar säkerheten och minskar störningar. 
OBS!      Maskinens alla säkerhetsanordningar är nödvändiga för att tillräcklig säkerhetsnivå ska 
kunna garanteras. 
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Inga skyddsanordningar får avlägsnas från maskinen och användaren är ansvarig för 
att skyddsanordningarna är i klanderfritt skick. 

6. Funktion av kapning, klyvning och matartransportör, Ergo-
modell 

 

6.1. Delarnas benämning, Ergo-modell 

1. Klyvventil 
2 Utlösarstång 
3 Handstyrd utlösarstång 
4 Fjäder 
5 Utlösarspak 
6 Utlösare  
7 Fjäder 
8 Sågkedjeoljepump 
9 Ventil för sågmotorn matartransportören 
10 Multifunktionsaxel 
11 Begränsare 

 

6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

6.2 

A 

B 
C 
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6.2. Funktionsprincip för  kapning, klyvning och matartransportör, 
Ergo-modell 

 
Kapning 
 Dra multifunktionsspaken A i riktning B, bild 6.2 
 Multifunktionsaxel 10, bild 6.1, svänger på så sätt att utlösaren 6 svängs bakåt. 
 
Klyvning 
 Tryck multifunktionsspaken A i riktning C, bild 6.2 Utlösaren 6 på multifunktionsaxeln 10 

trycker på utlösarspaken 5 och då startar den fjäderbelastade utlösarstången 2 klyvventilen 1. 
 Klyvcylindern utför ett arbetsslag och efter det återgår den automatiskt i sitt utgångsläge. 
 Kedjesågen stannar om multifunktionsspaken i sitt främre läge kommer i kontakt med den 

fjäderbelastade begränsaren. 
 
Matning av stocken 
 Tryck multifunktionsspaken A i riktning C mot den fjäderbelastade begränsaren. 
 Multifunktionsaxeln 10 startar ventilen 9 och matartransportören matar in stocken mot 

bakanslaget. 
 
Manuell start och stopp av klyvningen 
 Du kan starta klyvningen också med hjälp av den handstyrda utlösarspaken 3 genom att trycka 

spaken till höger. 
 Den handstyrda utlösarspaken inverkar via utlösarstången 2, bild 6.1, direkt på klyvventilen 1 

och startar klyvrörelsen. 
 Du kan också stoppa klyvrörelsen med den handstyrda utlösarspaken. 
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6.3. Funktionsprincip för kapning, klyvning och matartransportör, s-
modell 

 
Delarnas benämning, s-modell 

2. Klyvventil 
3. Hydrauloljefilter 
4. Utlösarstång 
5. Fjäder 
6. Utlösarspak 
7. Utlösare 
8. Kapcylinder 
9. Sågkedjeoljepump 
10. Ledhuvudventil 
11. Begränsare 
12. Multifunktionsaxel 
13. Hydraulpump 

 

 

7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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7.2 

A 

D B 

C 

1 

2 

3 

4 

 
 

6.4. Joystick-ventilens funktion, s -modell 

 
Kapning 
 Dra joysticken D i riktning 3, bild 7.2. 
 Multifunktionsaxeln 11, bild 6.1, svänger med hjälp av cylindern 7 på så sätt att utlösaren 6 

svängs bakåt. 
 Ventilen 9 startar sågmotorn och stocken kapas av. 
 
 
Klyvning 
 Dra joysticken D i riktning 4, bild 7.2. 
 Utlösaren 6 på multifunktionsaxeln trycker på utlösarspaken 5 och då startar den 

fjäderbelastade utlösarstången 3 klyvventilen 1. 
 Klyvcylindern utför ett arbetsslag och efter det återgår den automatiskt i sitt utgångsläge. 
 Kedjesågen stannar omedelbart om spaken förs bort från läge 3. 
 
Matning av stocken 
 Tryck joysticken D till höger i riktning 1 för att starta matartransportören. 
 Man kan backa matartransportören genom att trycka joysticken i riktning 2. 
 
OBS! Olika funktioner kan utföras samtidigt så att en ny stock kan matas in mot bakanslaget 
medan man klyver kubben och dess kapning kan börjas omedelbart. Funktionsstörningar och 
åtgärder. 
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7. Underhåll av maskinen 
 

Vi rekommenderar användning av ursprungliga reservdelar. 
 
OBS! Stanna alltid maskinen och koppla den ur strömkällan innan du utför några 
serviceåtgärder. 

  Alla skyddsanordningar ska återmonteras på plats efter servicen. 
 

7.1. Öppning 
av 

skyddskonstruktioner 

Skruva av skruven så att låsstiften kan svängas från sin plats och lyft bort skyddet. Du behöver inte 
lösgöra skruven helt för att öppna skyddet. 
 

 
8.2 

1 2 3 4 5 6 

 
 

 
8.1 
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7.2. Öppning av skyddskonstruktioner 

1. Fastsättning av förlängningstunneln M8 
2. Fastsättning av matarbordet M8 
3. Fastsättning av förlängningstunneln M8 
4. Fastsättning av tunneln M8 
5. Fastsättning av matarbordet M8 
6. Skyddsnät för klyvrännan 
 

 

8.3 
 

7.3. Skydd som måste öppnas för underhåll på sågsvärdet 

Sågsvärdet är enkelt att underhålla om man först öppnar skyddsnätet för klyvrännan. 

7.4. Skydd som måste öppnas för underhåll på hydraulsystemet 

1. Lösgör förlängningstunneln, fästskruvar 1 och 3, bild 8.2 
2. Skruva av fästskruvarna 2 och 4 för matarbordet, bild 8.2 
3. Lyft upp förlängningen för matartransportören. 
4. Öppna matarbordet och sätt stödet för bordet på plats. 

 
 

7.5. Oljebyte i växellådan 

 Oljepluggen sitter nertill på växellådan. 
 Fyll på ca 0,52 l ny olja.  
 Oljesort SAE 80. 
 Obs! I den stora växellådan är synglaset inte i bruk. 
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8.4 

A 

B 

C 

  
8.5 

A 
B 

 
 

7.6. Byte av hydraulolja och hydraulfilter 

 Oljepluggen C, bild 8.4, finns i växellådans botten. 
 Eftersom det lossnar orenheter från hydraulsystemet som fastnar i filtret, måste också filtren A 

bytas ut. 
 Hydrauloljebehållarens B kork är försedd med en mätsticka. 
 Oljemängd vid byte är ca 70 liter.  
 Det måste bli kvar ett expansionsrum på ca 5 cm i behållarens övre del. 
 

7.7. Service på ventilen 

 Spärrhuvudet på klyvcylinderns styrventil A, bild 8.5, leden B på slidens skjutdon samt 
ledhuvudet  kräver alltid regelbunden smörjning för att de ska hålla och fungera störningsfritt. 

 Det är särskilt viktigt att smörja ventilen om maskinen blir stående i flera månaders tid. Om 
spärrhuvudets delar rostar, fungerar maskinen inte klanderfritt. 

 

7.8. Ventilens spärrhuvud 

 Man kan spruta in smörjolja på de rörliga delarna av ventilens spärrhuvud genom det lilla hålet 
mitt på spärrhuvudets ändplåt. Bild 8.6. 

 Använd olja som inte blir stel vid frost.  
 Enklast är det använda sprejflaska med sprutrör. 
 Sätt sprutröret i hålet A och spruta 2–3 gånger ca en sekund åt gången. 
 Oljan sprids jämnt på spärrhuvudets rörliga delar. 
 

OBS! Använd inte sprejvaselin eftersom det blir stelt vid hård köld! 
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8.6 

  

8.7 

 
 

7.9. Smörjning av ventilslidens skjutdon 

 
Skjutdonet är försett med en ledtapp och ett ledhuvud som kräver regelbunden service och 
smörjning.  
Bild 8.7. 
 
1 Lyft upp kanten av skjutdonets skyddsgummi. 
2 Spreja smörjolja på båda sidorna av ledtappen och på ledhuvudet. 
3 Kontrollera samtidigt att skyddsgummit är helt. 

 

7.10. Spärrhuvudets struktur och delarnas rätta ordning 

 Om du skruvar upp skruvarna B på ventilen, bild 8.8, tryck samtidigt på spärrhuvudets lock C 
eftersom de styva fjädrarna kan spränga bort locket. Då kastas även fjädrarna och spärrdelens 
kulor iväg. 

 Sätt lite vaselin i hål A på spärrhuvudet då du monterar det. Då hålls de små kulorna på plats 
under monteringen. Försäkra dig om att delarna D och E kommer åt rätt håll, såsom bilden 
visar och avtappningshålen för kondens alltid kommer nedåt. 

 

 
8.8 

 
 

7.11. Grundläggande justering av ventilen 

 Ventilen har justerats och provkörts på fabriken. 
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 De grundläggande justeringarna rubbas vanligtvis inte, så att efterjustering är sällan 
nödvändigt. 

 

7.12. Byte av sågkedja 
 
OBS! Stanna maskinen och koppla den ur strömkällan innan du öppnar kapsvärdshuset! 
 
OBS! Använd handskar vid hantering av sågsvärdet eftersom sågkedjan är vass 
 

1 Öppna kapsvärdshuset i enlighet med anvisningarna i punkt 8.3. 
2 Lossa fästmuttrarna för sågsvärdet, nyckel på 13 mm. Bild 8.9 A. 
3 Lossa fästskruven för svärdet. Bild 8.10 A. 
4 Lösgör fästplattan för svärdet. 
5 Avlägsna svärdet och kedjan. 
6 Sätt en ny kedja på svärdet, lägg kedjan runt drevet och sätt svärdet på plats. 
7 Sätt fästplattan på plats och dra den lätt åt. 
8 Spänn kedjan lämpligt. 

 
OBS! Spänn kedjan på nytt efter att du kapat av några kubbar eftersom en ny kedja alltid 

töjer en aning i början. 
OBS! Om du endast sysslar med klenved, kan du använda ett kortare svärd och en kortare 

kedja på KS40. Observera ändå att maximidiametern för stocken då också är mindre.  
 
 

 

8.9 

A 

B 

 

 

8.10 

A 
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7.13. Vässning av kedjan på vedmaskinen 

1 Lyft upp skyddsnätet för klyvrännan. 
2 Ta tag i sågsvärdet och sväng motorn vågrätt. 
3 Du kan nu fila kedjan. 

 
   
 

7.14. Smörjning av spetshjulet 
1 Öppna skyddsnätet för klyvrännan. 
2 Rengör smörjhålet A som syns på bilden 8.11. 
3 Smörj med vaselin med en smörjspruta 

 

 
 

 

7.15. Vässning av kedjan på en filbänk 

 Sätt kedjan på sågsvärdet och fäst svärdet t.ex. vid en filbänk, bild 8.12. 
 Det är lätt att flytta på kedjan och kedjan hålls bra i spåret på svärdet och är enkel att fila. 
 Fäst kedjan direkt vid filbänken. Kedjan hålls stadigt på plats, bild 8.13. 
 Följ noga tandens ursprungliga vässningsvinkel och vässa alltid tänderna på samma sätt på 

vardera sidan. 
 
OBS! En felaktigt filad kedja drar lätt åt sidan och går inte rakt in i träet! 
 

 
 

8.12 

  

8.13 

 

 

8.11 

A 
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7.16. Transportörkedjor 

 Smörj transportörkedjorna dagligen vid kontinuerligt bruk. 
 Smörjningen är bäst att utföra t.ex. genom att spreja kedjan med kedjesprej medan 

transportören går på låga varv. 
 Kedjan behöver endast smörjas lätt en gång om dagen. 
 Om maskinen kommer att stå oanvänd under en längre period, lönar det sig smörja kedjan 

omsorgsfullt för att den inte skall rosta. 
 Lagren på transportörens övre ända är permanentsmorda och de behöver inget underhåll. 
 

 

8.14 

 

7.17. Rengöring av maskinen 

 Håll transportören ren för att säkerställa problemfri drift. 
 Det är viktigt i synnerhet på vintern att transportören alltid rengörs vid slutet av användningen. 

7.18. Tvättning av maskinen 

 Tvätta maskinen regelbundet med en högtryckstvätt. Det här är viktigt i synnerhet om 
maskinen blir stående oanvänd för en längre tid. Smörj maskinen efter tvätten. 

OBS! Rikta inte en direkt vattenstråle mot elanordningar eller lager. 

7.19. Förvaring av maskinen 

 Maskinen är avsedd för utebruk, men om den står oanvänd en längre tid är det bra att placera 
den under tak för att undvika onödig korrosion och funktionsstörningar. 

 Täck maskinen med en presenning av lämplig storlek för förvaring utomhus. 
 
OBS! Kontakta din återförsäljare för anvisningar för kassering av maskinen. 
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8. Servicetabell 
Objekt Åtgärd Dagligen Intervall 

100 t 
Intervall 
500 t 

Intervall 
1000 t 

Medel/redskap 

Växellåda 
TR-drift 

Kontroll 
1 byte 
2 byte 

 X  
X 
 

 
 
X 

SAE 80  0,52 l 

Hydraulolja 
Normala 
förhållanden 

Kontroll 
1 byte 
2 byte 

 X  
X 

 
 
X 

Volym 55 l 
T.ex. Esso Univis 32 
Neste Hydrauli 32 

Oljefilter 1 byte 
2 byte 

  X  
X 

FIO 60/3 

Ventil Smörjning  X   Smörjolja, sprej 

Alla spakar Smörjning X    Smörjolja, sprej 

Transportörens lager Smörjning  X   Vaselin 

Transportörkedja Smörjning X    Smörjolja, sprej 

Kapsvärd Vässning 
Byte 

Vid behov     

Sågsvärd Byte Vid behov     

Maskin Rengöring X     

Elmotor Rengöring X     

Förbränningsmotor Service X    Serviceanvisningar för 
motorn 

Elanordningar Rengöring X     

Sågsvärdets spetshjul Smörjning X    Vaselin 
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9. Funktionsstörningar och åtgärder 
 

Störning Orsak Åtgärd 

Klingan sågar tungt och hettas 
upp. 

1. Slö kedja. 1. Vässa eller byt ut kedjan. 

Kedjan sågar snett. 
 

1. Kedjans ena kant är slö eller 
den har sågats i t.ex. en 
spik. 

1. Vässa eller byt ut kedjan. 

Klyvningen fungerar inte 1. Skyddsnätet öppet. 1. Stäng skyddsnätet 
 

Sågsvärdet går inte ned. 1. Skyddsnätet öppet. 1. Stäng skyddsnätet 
 

Klyvningen startar inte 
 
 

1. Utlösarstången feljusterad 
 

1. Ställ in maskinen 

Klyvningen startar men stannar 
genast 

1. Ventilen låser sig inte 
 
 

1. Kontrollera spärrhuvudets 
funktion 

2. Kontrollera utlösarreglagets 
inställning 

Cylindern rör sig obestämt och 
fastnar 

1. Funktionsstörning i ventilen 1. Smörj ventilens spärrhuvud 
2. Smörj slidens skjutdon 

Transportören börjar inte 
rotera 

1. Skraporna har frusit vid 
underlaget 

2. För lågt tryck 
3. Skräp mellan skrapan och 

kanten 

1. Lyft i kedjan 
2. Öka trycket, vrid 
 begränsningsventilen ca 1/2  
 varv inåt 
3. Ta bort skräpet 

Snabbventilen rör sig endast på 
en hastighet 

1.   Skräp i snabbventilen 1. Ventilen ska öppnas och 
rengöras 
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10. Kopplingsscheman 
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