
STOCKLYFTARE

BRUKS-, SERVICE- OCH 
SÄKERHETSANVISNINGAR

10.5.1999

BEKANTA DIG ALLTID
 MED DESSA INSTRUKTIONER 

FÖRE ANVÄNDNING 
AV MASKINEN

HAKKI PILKEHAKKI PILKE



Framdelen
Lyftanordningen monterad
i en aning nedsänkt läge.

Bakdelen

Höjdreglering
 av bakdelen
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Allmänna säkerhetsanvisningar

Då man använder lyftanorndingen bör man alltid arbeta så att varken maskinens 
användare, själva maskinen eller någon i närheten utsätts för skada.

Barn får inte använda maskinen! 

Användaren bör göra sig förtrogen med maskinen och dess funktioner innan han 
börjar använda den.

Maskinen är avsedd för lyftning av stockar på 1X och 2X vedmaskiner.

Stockens maximala tillåtna diameter är 30 cm och maximala längd 4 m. Lyftningen 
bör alltid utföras så att trädet hela tiden hålls på lyftaren och inte kan rotera eller 
komma i obalans och kastas ned från anordningens lyftarmar. 

Man får bara lyfta en stock åt gången och stocken bör placeras på anordningen så 
att dess tjockända pekar mot vedmaskinen. Det är förbjudet att lyfta stocken med 
anordningen om stocken eller en del av den ligger på bara den ena lyftarmen. 
Anordningen får användas enbart för lyftning av kvistfria träd. Krokiga eller 
förgrenade träd får inte lyftas alls.

Det får inte finnas obehöriga personer, djur eller sådant som kunde skadas under 
användningen, omkring maskinen. Farozonen runt maskinen är 10 m.

Maskinen bör under användningen ligga på ett jämnt underlag. Då stockarna läggs 
på maskinen bör lyftarmarna vara i sitt nedre läge. Se till att det inte blir trämaterial 
eller någonting annat under då lyftbommarna sänks. Då man rullar stocken på 
lyftarmarna bör rullningen utföras så försiktigt att det inte skadar maskinens 
användare. Maskinens användare bör se upp för stockar som eventuellt kan rulla 
ned från timmerstapeln.



Koppling av hydrauliken

Lyftarens 

ventil

1. Montera ventilgruppen i maskinens 
    framdel, bredvid inmatningstranspor-
    törens hydraulmotor.
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2. Avlägsna skyddet från maskinens hydraulik. 
3. Koppla loss hydraulslangen som går från 
    hydraulpumpen till ovansidan av ventilen, 
    samt koppla den till slangen med dubbel-
    nippa på lyftarens ventil.
4. Koppla den slang som kommer från 
    lyftarens ventil till dubblenippan på 
    maskinens ventil, till samma koppling 
    från vilken du lösgjorde den slang som 
    kommer från hydraulpumpen (i punkt 3).
5. Koppla lyftarens hydraulslangar 
    till ventilen så att stocken lyfts då manöver-
    spaken lyfts och så att anordningens lyft-
    armar sänks då manöverspaken sänks.
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Se till att du inte spiller hydraulolja i naturen då du monterar hydrauliken!!!

Manöverspak för lyftaren

Oljeflödets 
riktning

Montering av lyftanordningen vid maskinen

1. Fäst lyftarens 
    fästöra vid 
   maskinens ram.

2. Fäst lyftaren 
   på plats med 
   bultar och muttrar.

3. Fäst fästörat för lyftarens transport-
    läge på plats under klyvbettens 
    regleringsvev och fäst med en bult 
    och mutter.

6. Montera hydraulslangarna i maskinen och lyftanordningen
    så att de inte blir utsatta för skavning under användningen.

7. Montera skyddet på plats, se punkt 2.  
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Service
Smörj anordningens leder med 100 timmars mellanrum.

2. Lyft stocken på maskinen med lyftaren. 
    Var försiktig under lyftningen så att ett  träd, som är 
    på väg upp, inte träffar dig eller söndrar maskinen.

Användning av lyftanordningen

1 Rulla stocken på
 lyftanordningen.

3

Förberedelser för förflyttningen

1. Lyft upp lyftbommarna

2. Avlägsna låstappen med sprinten från den 
   arm som är närmast användaren.

3. Dra ut förlängningsarmen från armen till 
    inmatningstransportören och trä låstappen i hålen i förlängningsarmen 
    och lyftarmen. Lås tappen på plats med sprinten.

Svängning av lyftaren till 
transportposition

1. Lyft upp lyftarmarna. 

2. Sväng lyftaren bakom 
    maskinen.

3. Sätt röret på lyftarens nedre ram 
    i fästörat på  maskinens chassi.

4. Fäst lyftaren vid fästörat men en bult och 
    mutter. Dra åt muttern.

Lyftanordningen bör alltid svängas till 
transportposition för flyttning av maskinen.

VARNING! Flyttsträckan får endast vara 
några meter. Förflyttningen bör utföras 
ytterst försiktigt och på låg hastighet.
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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

MAASELÄN KONE OY
Rajakatu 25, 

FIN-85800  HAAPAJÄRVI
+358 8 7727300, F 7727320

försäkrar att maskinen 
STOCKLYFTARE

Serienummer..............................
som har släppts ut på marknaden, uppfyller 

maskindirektivet 98/37/ETY och till det anslutna förändringar, 
samt de nationella förordningarna genom vilka direktivet 

och förändringarna träder i kraft (VNp 1314/94). 

Haapajärvi 10.5.2000

Ismo Hallapuro
Försäljningschef
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