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7-tonnin HALKOMAKONE
6,5 hp POLTTOMOOTTORILLA

vls-6,5hp-7t

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

HANDAI IS REGISTERED TRADEMARK



2

2. Sisällysluettelo

4. Tekniset tiedot

5.  Turvallinen työskentely

6. Halkomakoneen kokoaminen

6. Toimenpiteet ennen käyttöönottoa

8. Huolto ja korjaaminen

11. Räjäytyskuvat

12. Hydrauliikkakaavio

13. Sähkökaavio

14. Huoltopäiväkirja

Takuu ei ole voimassa, jos joku muu kuin jälleen-
myyjän valtuuttama huoltoliike on korjannut lai-
tetta.

Pitääksesi takuun voimassa on tuote ja ostokuitti 
esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huol-
toliikkeeseen viimeistään 2 kuukautta vian totea-
misen jälkeen.

Kiitos, että valitsit HANDAI-halkomakoneen.

Ennen laitteen käyttöönottoa tutustu tähän
omistajan oppaaseen / käyttöohjeeseen
huolellisesti.

Muista noudattaa ohjekirjassa annettuja ohjeita 
ja määräyksiä, jotta laitteesi toimii ja kestää
mahdollisimman pitkään.

Valmistuttaja OVR, 78200 Varkaus, Finland

YLEISET TAKUUEHDOT
Mikäli HANDAI tuotteesi rikkoontuu seuraavista 
syistä: materiaali- ja/tai valmistusvirhe, 12 kuukau-
den sisällä ostopäivästä, lupautuu jälleenmyyjä 
korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen.

Takuu ei kata seuraavia virheitä:
- Normaali kuluminen
-  Väärästä käytöstä tai huollon puutteesta johtuva 
rikkoontuminen
- Vieraat esineet, aineet tai onnettomuustapaus 
ovat vahingoittaneet tuotetta

www.handai .eu

SISÄLLYSLUETTELO
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Lue käyttöohjeet, perehdy niihin 
sekä turvallisuus- ja huolto-ohjei-
siin

Käytä laadukkaita, tukevia ja liu-
kumattomia kenkiä työskennel-
lessäsi.

Käytä aina asianmukaisia
silmä-, kuulo- ja päänsuojaimia

Hiilimonoksidi on MYRKKY! Käytä 
aina asianmukaista hengityssuo-
jainta työskennellessäsi.

Käytä aina asianmukaisia
suojakäsineitä
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TEKNISET TIEDOT
HANDAI Halkomakone 7 ton, 6,5 hp polttomoottorilla

Tyyppi VLS-6,5HP-7T

Moottorin tiedot

Moottorin tyyppi JIANGDONG 200FA

Moottorin teho 6,5 hp

Moottorin tyyppi 4-tahtinen, 1-sylinterinen, ilmajäähdytteinen

Iskutilavuus 196 cc

Halkaisija x iskun pituus 68x54 mm

Vääntö Max 10,85 Nm @ 2500 rpm

Moottoriöljyn tilavuus 0.6 litraa

Polttoainesäiliön tilavuus 3.6 litraa

Polttoaineen kulutus 395g / kWh

Polttoaineen tyyppi 98-oktaaninen

Sytytysjärjestelmä Transistoroitu magneetto

Moottorin akselin pyörimissuunta Vastapäivään

Moottorin kuivapaino 16 kg

Moottorin ulkomitat 312x363x335 mm

Halkomakoneen tiedot

Ulkomitat (kahvat sisällä) 42x105x107 cm (LxSxK)

Renkaiden halkaisija 20 cm / 8 tuumaa

Renkaiden tyyppi Umpikumirengas metallivanteella

Max. puun halkaisija 50-400 mm

Puun pituus 20-135 cm

Puristusvoima 6,5 +/- 0.5 tonnia

Hydraulijärjestelmän paine 19,5-22 Mpa

Hydraulinesteen määrä 5,5 litraa

Sylinterin liike 510 mm

Väri Musta-harmaa

Kuivapaino 110 kg

Tekniset tiedot, selostukset ja kuvitus olivat tarkkoja julkaisuhetkellä, mutta niitä voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta.
Kuvissa voi olla valinnais- ja lisävarusteita, eikä niissä ole välttämättä kaikkia vakiovarusteita.
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TURVALLINEN TYÖSKENTELY

VALMISTELUT ENNEN KÄYTTÖÄ
1. Tarkista etukäteen hyvin alue, jolla aiot laitetta 
käyttää.  Poista siltä halottavat puut ja muut yli-
määräiset esineet, jotka saattavat olla tiellä aihe-
uttaen tapaturmavaaran.

2. Käytä aina silmien suojana suojalaseja tai sil-
mäsuojaimia laitetta käyttäessäsi, säätäessäsi tai 
korjatessasi. Lentävät ja sinkoilevat esineet voivat 
aiheuttaa vakavan silmävaurion.

3. Käytä tukevia, paksupohjaisia työkenkiä ja ty-
köistuvia housuja ja paitoja. Löysät vaatteet tai 
korut voivat takertua liikkuviin osiin. Älä koskaan 
käytä tätä konetta paljasjaloin tai sandaaleissa. 
Käytä työkäsineitä, kun syötät puita halkaisupöy-
dälle.

4. Varmista koneen käyttöturvallisuus ennen aloi-
tusta tarkistamalla kaikkien pulttien ja ruuvien 
oikea kireys. Tarkasta myös lyhyin väliajoin silmä-
määräisesti, ettei koneessa ole vaurioita.

1. Lue, ymmärrä ja noudata kaikkia koneen ja käsi-
kirjojen ohjeita, ennenkuin yrität koota ja käyttää 
konetta. Säilytä tämä käsikirja turvallisessa paikas-
sa vastaisen tarpeen varalta ja säännöllistä tarkas-
telua sekä varaosien tilaamista varten.

2. Tutustu kaikkiin hallintalaitteisiin ja niiden oi-
keaan käyttöön. Opettele pysäyttämään ja kytke-
mään laite pois päältä nopeasti.

3. Älä koskaan anna alle 16-vuotiaiden lasten 
käyttää tätä konetta. Yli 16-vuotiaiden lasten pi-
tää lukea ja ymmärtää tämän käsikirjan käyttö- ja 
turvallisuusohjeet, ja heidän vanhempansa on 
koulutettava ja valvottava heitä.

4. Älä koskaan anna aikuisten käyttää laitetta il-
man kunnollista laitteen käyttökoulutusta.

5. Pidä sivulliset, avustajat, lemmikit ja lapset vä-
hintään 5 metrin etäisyydellä koneesta sitä käytet-
täessä. Pysäytä kone, jos joku tulee sitä lähemmäs.

5. Tarkista koneen turvalaitteet ja toiminta aina 
ennen käyttöä. Tarkista sylinterin alapään kiinnitys 
aina ennen työskentelyn aloittamista.

6. Poista aina halkomakoneeseen jumiutuneet 
puut ennen seuraavaa halkaisua.

7. Konetta käyttää vain yksi koulutettu henkilö.

8. Moottorin tuottama hiilimonoksidi on näkymä-
tön, erittäin vaarallinen myrkky. Käytä halkomako-
netta vain avoimessa, hyvin tuulettuvassa tilassa 
ja kovalla tasaisella pohjalla.

6. Älä koskaan käytä halkomakonetta sisällä tai 
paikassa, jossa on huono ilmanvaihto. 

7. Älä laita käsiä tai jalkoja liikkuvien osien lähelle 
äläkä halkaisupöydälle tai turvalaitteiden väliin. 

8. Älä koskaan yritä purkaa tukosta halkaisupöy-
dältä tai turvalaitteiden välistä moottorin käy-
dessä. Sammuta moottori ja odota, että kaikki 
liikkuvat osat pysähtyvät. Irroita tulpan johto aina 
ennen kuin alat irroittamaan tukosta.

9. Käytä aina laadukkaita polttoaineita
(väh. 98 oktaaninen) ja moottoriöljyjä.
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HALKOMAKONEEN KOKOAMINEN

TOIMENPITEET
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KONEEN KÄYTTÖOHJAINTEN
/ käsisuojusten asennus
Pakkauksen purun yhteydessä pakkauksesta on 
löytynyt erillään olevat ohjauskahvat koneen käyt-
tämiseksi. Aseta ohjauskahvat paikoilleen oikealla 
olevan kuvan mukaisesti ja kiinnitä ne asianmu-
kaisesti mukana tulleilla pulteilla paikalleen.

ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA! Ohjaimet eivät liiku jos kiristät 
pultteja ja muttereita liikaa.

Tarkista, että käyttöohjaimet toimivat oikein joka 
suuntaan ennen kuin aloitat laitteen käytön.

KÄSIOHJAINTEN TARKASTUS
Halkomakone on varustettu käsiohjaimilla ja laite 
on tarkoitettu käytettäväksi kahdella kädellä tur-
vallisuussyistä. Tarkista ohjainten toiminta aina 
ennen halkomsien aloittamista.

Paina molemmat kahvat yhtä aikaa alas, halkaisu-
kiila alkaa liikkua. Kiilan liikkeen tulee loppua mi-
käli toinen ohjaimista vapautetaan ylös. Kiila aloit-
taa paluuliikkeen takaisin ylöspäin ääriasentoon. 
Varmista aina ennen käyttöä, että kiilan liikkumi-
nen vaatii molempien kahvojen käytön. Varmista 
myös, että kahvat palautuvat alkuasentoonsa au-
tomaattisesti.

MOOTTORIÖLJYN TARKASTUS
Varmista aina ennen halkomakoneen käyttämistä, 
että moottorissa on asianmukainen määrä laadu-
kasta moottoriöljyä. Varmista ettei moottorissa ole 
öljyvuotoja tai muita ulkoisia vaurioita.

HYDRAULIIKAN TARKISTUS
Tarkista kaikki hydrauliikkaletkut ja -osat ennen 
käytön aloittamista. Tarkista hydrauliikkapumpun 
kunto. Mikäli löydät hydrauliikkanesteen vuotoa, 
tutki asiaa tai vie laite asianmukaiseen huoltoon.

TURVALAITTEIDEN KUNTO
Tarkista aina ennen käyttöä turvalaitteiden kunto. 
Varmista, että käsisuojukset ovat asianmukaisesti 
kiinnitetty ja paikallaan.

RENKAIDEN ASENNUS
Asenna renkaat paikoilleen käyttäen paketin mu-
kana tullutta akselia ja lukitussokkia.

TARKISTA ruuvien kireys
Tarkista kaikki koneen ruuvit ja pultit ennen lait-
teen käyttöönottoa. Mikäli ruuvi on jäänyt tehtaal-
la löysälle, on se voinut löystyä kuljetuksessa lisää.
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HALKAISUKIILAN
LIIKEMATKAN SÄÄTÄMINEN
Halkaisukiilan liikematkaa pystyy säätämään halu-
tessaan helposti.  Näin voit säätää koneen parem-
min sopivaksi juuri omalle polttopuumitallesi.

A: Kiristysruuvi / säätöruuvi
B: Ohjausvarsi / liikematkan säädin

Anna halkaisukiilan liikkua alas haluttuun pituu-
teen ja sammuta moottori. Tehdessäsi tätä varmis-
ta, että lukitset toisen käsiohjaimista välttääksesi 
kiilan palaamisen ylös alkuasentoon. Kun kiila on 
varmasti pysähtynyt, avaa kiristysruuvi A ja vedä 
ohjausvartta niin pitkälle ulos kuin saat. Tämän jäl-
keen kiristä kiristysruuvi.

Kiila nousee ylös niin paljon kuin ohjausvartta on 
vedetty ylöspäin. Säätämällä kiilan liikematkaa ly-
hyemmäksi nopeutat työskentelyäsi.

Laitteen palauttaminen tehdasasetuksille tapah-
tuu helposti niin, että avaat kiristysruuvin ja työn-
nät ohjausvarren takaisin paikoilleen.
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HALKOMAKONEEN KÄYTTÖ
Halkomisen aloittaminen
Käynnistä halkomakoneen moottori ja anna sen 
käydä rauhassa muutaman minuutin ajan mootto-
rin ja hydraulijärjestelmän lämpeämiseksi oikeaan 
lämpötilaan.

PUIDEN HALKOMINEN
Aseta puu tukevasti halkaisupöydälle ja purista 
puu ohjainlaitteiden väliin tiukasti, jonka jälkeen 
paina ohjauskahvoja alaspäin, jolloin kone aloittaa 
halkaisemisen.

Pidä kahvat alhaalla ja yhdessä niin pitkään kuin 
puu on haljennut tai sylinteri saavuttanut alim-
man pisteen. Vapauta ohjauskahvat heti, kun sy-
linteri on saavuttanut ala-asentonsa.
 
Hätä- ja ongelmatilanteissa voit vapauttaa ohjain-
kahvat ennen ala-asentoa, jolloin sylinteri palau-
tuu automaattisesti yläasentoon.

Halkaisupöydälle ei saa koskaan asettaa muuta 
kuin halkaistavat puut. Älä yritä korjata puun asen-
toa pöydällä sylinterin liikkuessa. Tyhjennä halkai-
supöytä säännöllisesti roskista ja puun palasista.

Aseta puu halkaisupöydälle aina niin, että tasai-
nen sahauspinta on alaspäin ja puu on keskellä 
halkaisupöytää.

VAARA: Oksaiset ja käyrät puut voivat haljeta rä-
jähtäen halkaisukiilan paineen alla. Käytä aina 
asianmukaisia suojavarusteita.

Älä koskaan halkaise puita poikkisyin.

HALKOJEN POISTAMINEN
Riippuen halkaistavan puun laadusta puu ei aina 
halkea kahteen osaan ja putoa pois pöydältä. Jos 
puu jää kiinni halkaisukiilaan, sammuta halkoma-
koneen moottori ja poista tai napauta puu varo-
vasti pois halkaisukiilasta.

Jos puun annetaan jäädä kiinni halkaisukiilaan sen 
vetäytyessä, se voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/
tai vaurioita halkomakoneelle.

HALKOMAKONEEN KULJETUS
Ennen halkomakoneen käsittelyä, siirtämistä tai 
kuljetusta, huolehdi siitä, että halkomakone on 
sammutettu asianmukaisesti ja osat ovat pysähty-
neet.

Ennen koneen käsittelyä huolehdi siitä, että oh-
jauskahvat on kiinnitetty yhteen niin etteivät ne 
pääse heilahtelemaan tai vahingoittamaan ympä-
ristöään.

Koneen suunnittelussa on otettu huomioon hel-
pompi liikuteltavuus sijoittamalla renkaat taka-
reunaan. Näin myös yksi ihminen pystyy helposti 
liikuttamaan konetta.
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HUOLTO JA KORJAAMINEN
Puhdista kone aina käytön jälkeen kevyesti paineil-
malla tai harjalla. Tarkista halkomiskiila aina ennen 
käyttöä. Älä aloita puhdistus- tai tarkistustoimen-
piteitä ennen kuin olet sammuttanut moottorin ja 
irroittanut tulpan johdon.

Jos laite on pitkään käyttämättä varastossa, käsit-
tele vähintään koneen halkaisuterä ja -pöytä kevy-
esti öljyllä ruostumisen estämiseksi. Peitä / suojaa 
laite aina käytön jälkeen sen jäähdyttyä asianmu-
kaisesti pressulla.

Varaosat
Käytä vain ja ainoastaan HANDAI-yhteensopivaksi 
hyväksyttyjä varaosia. Älä koskaan käytä muita 
kuin valtuutetun huoltoliikkeen ja/tai jälleenmyy-
jän yhteensopivaksi ilmoittamia osia.

Voit tiedustella varaosia jälleenmyyjältäsi.

Jätä huoltotoimet aina ammattitaitoisen huolto-
liikkeen tehtäväksi.

PÄIVITTÄISTARKASTUKSET
- Puhdista halkomakone pölystä, liasta ja mahdol-
lisista puun kappaleista.
- Rasvaa / öljyä halkaisukiilan varren liukupalat 
sekä kaikki muut liikkuvat osat.
- Tarkista hydraulineste ja moottoriöljy. Varmista 
ettei laitteessa ole nestevuotoa.

HALKAISUKIILAN TEROITUS
Mikäli halkaisukiilan teho alkaa laskea, voit teroit-
taa halkaisukiilaa lattamallisella metalliviilalla. Te-
roita aina tasaisesti molemmilta puolilta ja varmis-
ta ettei terän reuna taitu kumpaankaan suuntaan.

MOOTTORIN HUOLTAMINEN
Tarkasta moottorin käyttöohje ja noudata valmis-
tajan ilmoittamia huoltotoimenpiteitä ja -aikatau-
luja. Käytä aina asiantuntevaa huoltoliikettä.

HYDRAULINESTEEN VAIHTO
Laite toimitetaan hydraulinestesäiliö täytettynä. 
Tarkista hydraulinesteen määrä kuitenkin ennen 
käyttöä ja tarkista ettei laitteessa ole nestevuotoja.

Laitteen mukana tulleet hydraulinesteet tulee 
vaihtaa 15-25 käyttötunnin jälkeen uusiin, jonka 
jälkeen 50 käyttötunnin tai kerran vuodessa, riip-
puen kumpiko saavutetaan ensiksi.

Alhainen hydraulineste taso voi aiheuttaa halko-
makoneen vioittumisen ja takuun raukeamisen.

Tarkista nestetaso mittatikulla. Öljytason tulisi olla 
1-2 cm tankin yläreunan alapuolella.

Valuta käytetty öljy ulos, suositeltu astian koko vä-
hintään 7 litraa. Kerää käytetty öljy talteen ja kier-
rätä asianmukaisesti. Suositeltu öljytyyppi HLM 
46,  DEA HD B46, Shell Tellus 10-46, Esso Nuto H 46.
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Toimenpide Joka kerta 10 tuntia 25 tuntia 50 tuntia Vuosittain

Moottoriöljy Tarkista Vaihda Vaihda Vaihda

Hydraulineste Tarkista Vaihda Vaihda Vaihda

Moottorin ilmanpuhdistin Tarkista Puhdista Puhdista Vaihda

Hydraulijärjestelmä Tarkista

Halkaisukiilan kunto Tarkista

Moottorin kiinnitys Tarkista

HUOLTOTOIMENPITEET JA TARKASTUKSET

VIANETSINTÄ
Vian kuvaus Mahdollinen aiheuttaja Korjaus

Halkaisukiila ei liiku ohjainkah-
voja painettaessa

Hydraulinesteen taso on liian alhainen Lisää nestettä.

Halkaisukiila ei palaudu ylös Hydraulinesteen taso on liian alhainen Lisää nestettä.

Halkaisukiila pysähtyy kesken 
työskentelyn

Puu on liian oksainen tai väärässä 
asennossa

Vaihda puun asentoa

Halkaisukiila liikkuu hitaasti tai 
ei liiku normaalisti

Hydraulinesteen taso on liian alhainen
Venttiilin säädöt ovat väärin
Hydraulipumppu on rikki
Sylinterin tiivisteet ovat vioittuneet

Lisää nestettä.
Vie laite huoltoon
Vie laite huoltoon
Vie laite huoltoon

Hydrauliletkut lämpenevät 
merkittävästi

Hydraulinesteen taso on liian alhainen
Hydraulipumppu on vioittunut

Lisää nestettä
Vie laite huoltoon
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RÄJÄYTYSKUVAT
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HYDRAULIIKKAKAAVIO
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SÄHKÖKAAVIO
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Päivämäärä Suoritetut toimenpiteet Huoltopaikka

HUOLTOPÄIVÄKIRJA


