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Dziękujemy za wybranie  łuparki do drewna typu LS7T-52 oferowanej przez naszą firmę. 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Należy ściśle przestrzegać zawartych w 

niej zasad w celu zwiększenia bezpieczeństwa zarówno własnego jak i osób znajdujących się 

w miejscu pracy. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące obsługi narzędzia. 

I. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Uwaga: 

Praca z maszyną może nieść za sobą niebezpieczeństwo jednak zachowanie szczególnej 

ostrożności oraz przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji pozwala na zredukowanie 

ryzyka urazów i zranień do minimum. Zaniedbanie podstawowych zasad bezpieczeństwa 

może skutkować urazami osoby obsługującej lub uszkodzenie sprzętu. 

1. Przeczytaj instrukcję, zakres działania, zasady obsługi oraz potencjalne zagrożenia. Przed 

rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie zagadnienia są w pełni zrozumiałe. 

2. Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy żadna część nie jest uszkodzona. Należy zawsze 

kontrolować uszkodzone części i elementy ochronne aby przed rozpoczęciem pracy być 

pewnym, że narzędzie jest zdolne do prawidłowego działania i zakończenia rozpoczętej 

pracy. Należy sprawdzać funkcjonowanie części ruchomych zawsze kontrolować czy 

elementy mocujące nie są uszkodzone lub pęknięte lub nosi inne ślady uszkodzenia 

mogące mieć negatywny wpływ na pracę narzędzia. Jeśli elementy ochronne lub inna 

część maszyny jest uszkodzona należy ją wymienić na sprawną. 

3. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych odłącz urządzenie od źródła zasilania. 

Postępuj tak również przy wymianie części takich jak klin, dłuto, pasek tnący. 
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4. Urządzenie ochronne powinno być utrzymywane w stanie gotowości do użycia. 

5. Podczas pracy należy nosić słuchawki ochronne, ochronę oczu, ochronę głowy oraz 

ochronne rękawiczki robocze. 

6. Obsługa maszyny będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków odurzających 

jest zabronione. 

7. Nigdy nie stawaj na urządzeniu. Stawanie na maszynie może doprowadzić do upadków i 

poważnych urazów. 

8. Nigdy nie obsługuj urządzenia bez nadzoru drugiej osoby. Nigdy nie zostawiaj maszyny 

bez nadzoru dopóki nie zostanie odłączona od źródła prądu i nie przestanie całkowicie 

pracować. 

9. Przed kalibracją,  wymianą części lub pracą nad urządzeniem należy wyciągnąć wtyczkę z 

gniazdka, odłączyć je od źródła zasilania. 

10. Upewnij się, ze kabel zasilający jest w pełni chroniony, oraz że nie ma na nim 

uszkodzenia przy mocowaniu oraz uszkodzenia izolacji. 

11. Należy utrzymywać dystans dłoni od obramianego kloca oraz pomiędzy popychaczem a 

klinem. Nigdy nie umieszczaj dłoni w pobliże ruchomych elementów łuparki Jeśli jest ona 

uruchomiona . 

12. Podczas obsługi urządzenia nie należy nosić luźnych ubrań oraz ozdób ponieważ mogą 

one uszkodzone przez odłamki kłody a także mogą zaplątać się w ruchome elementy 

narzędzia. 

II. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

Podłącz kabel sieciowy do standardowego źródła prądu poprzez zatwierdzoną wtyczkę lub 

pasujący chroniony oraz izolowany przełącznik. Parametry zasilania muszą zgadzać się z tymi, 

które widnieją na etykiecie znajdującej się na urządzeniu. 

Przedłużacz 

Jeśli zajdzie potrzeba użycia przedłużacza zaleca się podłączenie wtyczki odpornej na wilgoć i 

utrzymywanie jej z dala od wilgoci. 

Przedłużacz powoduje spadek napięcia. Może to spowodować, że silnik elektryczny narzędzia 

nie osiągnie pełnej mocy a co za tym idzie osiągi urządzenia będą zredukowane. Należy 

używać przedłużaczy o następujących parametrach: 

• 0- 10m metrów długości 

• Przekrój kabla 2,5 mm2 

Nigdy nie używaj przedłużacza dłuższego niż 10m. 

Przy jakichkolwiek wątpliwościach należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem. 

Zabrania się dokonywania napraw związanych z elektryką na własną rękę jeśli nie posiada się 

odpowiednich kwalifikacji. 
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Symbole 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie elementy łuparki oznaczone są 

standardowymi symbolami graficznymi. Oznaczenia te są niezwykle istotne dlatego zaleca się 

zapoznanie z poniższym opisem. 

Całkowite przeczytanie instrukcji oraz zapoznanie się z zasadami konserwacji i 
obsługi przed użyciem narzędzia jest obowiązkowe. 

   Noszenie obuwia ochronnego podczas całego czasu  pracy z narzędziem jest 
obowiązkowe w celu stóp przed istniejącym ryzykiem upuszczenia kłody na stopy. 

 Obowiązkowe jest noszenie rękawic ochronnych w celu ochrony dłoni przed 
wiórami i odłamkami, które mogą być produkowane podczas pracy. 

   Obowiązkowe jest noszenie gogli ochronnych podczas całego czasu pracy z maszyną 
w celu ochrony oczu przez wiórami oraz odłamkami, które mogą być produkowane 

podczas pracy. 

   Zabrania się demontowania oraz manipulowania przy urządzeniach ochronnych oraz  
urządzeniach bezpieczeństwa. 

Zabrania się pozostawania w promieniu działania maszyny osobom innym niż 
operator. Żadna inna osoba ani zwierze nie może znajdować się w pobliżu narzędzia 
podczas jego pracy w promieniu 5 metrów od urządzenia. 

Zabrania się wyrzucania zużytego oleju w miejscach do tego nie przeznaczonych. 
Olej należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami kraju, w którym narzędzie jest 
używane. 

Niebezpieczeństwo: Niebezpieczeństwo zranienia lub zmiażdżenia dłoni. Nigdy nie 
dotykaj niebezpiecznych elementów narzędzia gdy klin jest w ruchu. 

 Uwaga: Zawsze zwracaj szczególną uwagę na ruch popychacza kłody. 
 

    Uwaga: Nigdy nie wyjmuj kłody zablokowanej przez klin przy pomocy dłoni. 
 
   Uwaga: Przed wykonaniem jakichkolwiek prac naprawczych lub konserwacyjnych   
odłącz narzędzie od źródła prądu. 

 
   Uwaga: Odpowiednie napięcie jest wskazane na tabliczce znamionowej. 

 

Jak używać drążka sterującego w celu regulowania prędkości: 

Gdy drążek sterujący jest w pierwszej pozycji tzn. w pozycji przed środkową prędkość łuparki 

jest większa ale jej siła cięcia jest mniejsza. Przy pełnym wciśnięciu drążka prędkość ruchu 

łuparki jest wolniejsza Ole pozwala na rozłupanie kłody z większą siłą. 
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III. SPECJALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM ŁUPARKI. 

Łuparka jest urządzeniem o dużej mocy i jej używanie jest związane z pewnymi 

niebezpieczeństwami. Zachowaj szczególną ostrożność w celu ochrony siebie oraz osób 

znajdujących się w pobliżu miejsca pracy. 

System hydrauliczny: 

Nigdy nie używaj maszyny gdy istnieje zagrożenie ze strony systemy hydraulicznego.  Przed 

użyciem łuparki należy sprawdzić, czy nie ma przecieku. Upewnij się, że narzędzie oraz 

obszar roboczy są czyste i nie ma śladów rozlanego oleju. Płyny hydrauliczne mogą stwarzać 

zagrożenia poprzez stworzenie ryzyka poślizgu a co za tym idzie upadku. Mogą również 

powodować ślizganie się rąk podczas pracy oraz zagrożenie pożarowe. 

Bezpieczeństwo związane z elektrycznością. 

Nigdy nie obsługuj narzędzia gdy istnieje ryzyko porażenia elektrycznego. Nie wolno 

obsługiwać narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach. Nigdy nie obsługuj narzędzia z 

nieodpowiednim kablem sieciowym lub niekompatybilnym przedłużaczem. Narzędzie można 

uruchomić jedynie wtedy gdy jest ono podłączone do odpowiednio uziemionego gniazdka 

elektrycznego, którego parametry są zgodne z wymaganiami urządzenia. Sieć musi być 

chroniona przez 16 amperowy bezpiecznik. 

Zagrożenia fizyczne 

Łuparka do drewna jest narzędziem stwarzającym niebezpieczeństwo urazów fizycznych. 

Nigdy nie obsługuj urządzenia bez specjalnych ochronnych rękawic roboczych, twardego 

obuwia ochronnego oraz okularów ochronnych na oczy. Należy uważać na odłamki i drzazgi 

produkowane przez narzędzie. Mogą one doprowadzić do uszkodzenia ciała a także do 

zapchania narzędzia. 

Nie próbuj ciąć drewnianych kloców, których rozmiary są zbyt duże lub zbyt małe aby dobrze 

pasować do narzędzia. Nie próbuj ciąć drewna z gwoździami, drutem lub innymi 

zanieczyszczeniami. Po każdym użyciu łuparki należy posprzątać miejsce pracy ponieważ 

nagromadzane  odłamki i wióry mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Nie należy pracować w 

zanieczyszczonym miejscu pracy ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo potknięcia się, 

poślizgnięcia i upadku. Trzymaj osoby niepowołane z dala od miejsca pracy i nie pozwól aby 

nieupoważniona osoba obsługiwała łuparkę. 

UWAGA: 

Nie wszystkie niebezpieczeństwa stwarzane przez urządzenie są wymienione w instrukcji. 

Operator musi zachować szczególną ostrożność i podczas obsługi urządzenia brać pod 

uwagę wszelkie możliwe zagrożenia. 
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IV. CHARAKTERYSTYKA ŁUPARKI DO DREWNA 

1. Przenośna: Niewielkie rozmiary, mały ciężar oraz wbudowane kołka sprawiają, że 

przemieszczanie tak mocnego urządzenia w miejscu pracy jest niezwykle proste. 

2. Duża moc: Moc 7 ton zapewniona przez silny, 30 centymetrowy hydrauliczny młot 

sprawia, że narzędzie jest niezawodne i szybkie w wykonywaniu prac , do których zostało 

przeznaczone. 

3. Zasilanie elektryczne: Dobry i niezawodny zasilany elektrycznie system hydrauliczny 

pozwala na uniknięcie problemów oraz wydatków związanych z konserwacją małych 

silników spalinowych. Wystarczy podłączyć wtyczkę i rozpocząć pracę. 

4. Młot hydrauliczny: Mocny młot hydrauliczny rozłupuje drewniane kloce w bezpieczny i 

kontrolowany sposób, bez ostrzy, młotów kowalskich oraz klinów. 

5. Ochrona dłoni: Wbudowany system ochronny utrzymuje dłonie z dala od kloców i łuparki 

podczas pracy. 

6. Trwała stalowa konstrukcja: Stalowa spawana konstrukcja oraz załączony młot 

hydrauliczny czynią narzędzie mocnym, wytrzymałym i niezawodnym przez długie lata 

pracy. 

V. PARAMETRY TECHNICZNE 

LS7T-52 

Silnik elektryczny 

Zasilanie 
Obroty 
Moc 

220- 240V /50Hz,  
2850rpm,  
3 KM (2200W) 

Maksymalna siła: 7 Ton 

Wymiary kloców: 

Długość 
Średnica: 

520mm 
59-300mm 

Bieg młota: 300mm 

Średnica młota: 30mm 

Ilość oleju do systemu hydraulicznego: 3,1 litra 

Wymiary: 

Długość: 
Szerokość: 
Wysokość: 

1070mm 
300mm 
490mm 

Ciężar: 49kg 

 

VI. SPECJALNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ŁUPARKI 

UWAGA: Łuparka jest narzędziem o dużej mocy i może stwarzać zagrożenie. Zachowaj 

szczególną ostrożność aby chronić siebie oraz osoby znajdujące się w pobliżu. Należy zwracać 

szczególną uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa w celu obniżenia ryzyka urazów. 

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy. 
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1. Łuparka może być obsługiwana przed jednego operatora. 

2. Nigdy nie łup kloców o średnicy większej niż opisana w instrukcji. Kloc nie może mieć 

gwoździ, które mogą wyskoczyć lub uszkodzić maszynę. Powierzchnia końcowa kloca 

musi być cięta równo. Przed cięciem należy usunąć wszystkie liście z obrabianego pnia. 

Należy łupać kłody zgodnie z kierunkiem ich unerwienia. Nigdy nie gładź kłody pionowo 

w łuparce ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia. 

3. Operator musi trzymać urządzenie kontrolne przy pomocy obu dłoni i nie powinien 

używać obsługiwać narzędzia kontrolnego przy pomocy innych narzędzi niż dłonie. 

4. Łuparka musi być obsługiwana jedynie przez osobę dorosłą, która zapoznała się z 

instrukcją obsługi narzędzia. Obsługa łuparki przez osobę,  która nie zapoznała się z 

niniejszą instrukcją jest zabronione. 

5. Łuparkę należy umieścić na podparciu o wysokości 60- 75cm w miejscu wolnym od 

dodatkowych obiektów mogących zaburzyć możliwość swobodnego ruchu operatora 

podczas pracy. W tym celu zalecamy użycie specjalnej platformy do łuparek. Urządzenie 

nie może być obsługiwane na ziemi ponieważ zwiększa to ryzyko powstania urazów 

twarzy spowodowanych drzazgami i innymi odłamkami produkowanymi przez łuparkę, 

ponadto obsługa urządzenia stojącego na ziemi jest trudniejsza. 

6. Nigdy nie rozłupuj dwóch elementów za jednym razem. W takiej sytuacji może dojść do 

wyskoczenia jednego kloca. Jest to sytuacja niebezpieczna mogąca prowadzić do 

urazów. 

7. Nigdy nie umieszczaj ani nie zmieniaj kloca gdy łuparka jest uruchomiona ponieważ jest 

to niebezpieczne i może prowadzić do urazów. 

8. Gdy łuparka pracuje ludzi oraz zwierzęta powinny znajdować się w promieniu 

przynajmniej 5 metrów od urządzenia. 

9. Nigdy nie manipuluj przy urządzeniu ochronnym i nie pracuj bez urządzenia ochronnego. 

10. W przypadku rozbijania twardej kłody drewnianej nigdy nie obciążaj maszyny przez czas 

dłuższy niż 5 sekund. Nagrzany olej pod ciśnieniem może doprowadzić do uszkodzenia 

łuparki. W przypadku twardego elementu należy zawiesić prace urządzenia i przekręcić 

kloc o 90o a następnie rozpocząć pracę ponownie. Jeśli urządzenie nadal nie będzie w 

stanie rozłupać elementu oznacza to, że jego twardość przekracza możliwości łuparki i 

należy go wyciągnąć. Wyjęcie elementu zapobiegnie uszkodzeniu łuparki. 

11. Nigdy nie pozostawiaj pracującej łuparki bez nadzoru. Gdy praca nie jest wykonywana 

należy wyłączyć łuparkę i odłączyć ją od prądu. 

12. Nie używaj narzędzia w pobliżu złóż gazu, benzyny i innych materiałów łatwopalnych. 

13. Nigdy nie otwieraj skrzynki włącznika ani osłony silnika elektrycznego. Jeśli zajdzie taka 

potrzeba należy skontaktować się wykwalifikowanym elektrykiem. 

14. Upewnij się, że łuparka oraz kabel sieciowy są z dala od wody. Zwracaj szczególną uwagę 

na położenie kabla. Nigdy nie szarp ani nie urywaj kabla. Utrzymuj kabel z dala od 

wysokich temperatur, oleju i ostrych obiektów. 
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Zalecane wymiary kloców 

Wymiary kloca: długość 520mm x 50- 300mm średnicy. 

1. Dokładne wymiary podane są w celu odniesienia i zorientowania się. Jeśli kloc o dobrych 

wymiarach ma sęk lub jest bardzo twardy rozłupanie go może być trudne. Jeśli kloc jest 

większy lecz jest jednolity i miękki to może być rozłupany w urządzeniu. 

2. Nigdy nie napieraj w na twardy element przez czas dłuższy niż 5 sekund. Przegrzany olej 

pod ciśnieniem może doprowadzić do uszkodzenia narzędzia. 

Ważne: Gdy kłoda nie chce dać się rozłupać za pierwszym razem, należy zatrzymać maszynę i 

przekręcić kłodę o 90o i rozpocząć pracę od nowa. Jeśli nadal nie da się rozłupać elementu 

oznacza to, że jego twardość przekracza możliwości narzędzia. Wówczas należy wyjąć kłodę z 

maszyny aby zapobiec uszkodzeniu łuparki. 

Zalecany olej do układu hydraulicznego 

Zalecamy użycie następującego oleju: 

SHELL TELLUS T22 

ARAL VITAM Gf22 

SPENGERGOL HCP22 

MOBILE DTE11 

Lub ich odpowiedniki. 

Nigdy nie używaj innych rodzajów oleju. 

VII. PRZEGLĄD PRZED UŻYCIEM, ROZPAKOWANIE ORAZ MONTAŻ 

Wyjmij wszystkie elementy urządzenia z pudełka i upewnij się, że opakowanie każdego z nich 

jest czyste i nieuszkodzone w celu upewnienia się, że nie powstały uszkodzenia sprzętu w 

transporcie. W razie znalezienia śladów uszkodzenia, należy skontaktować się z 

dystrybutorem. 
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Schemat i lista części 

Sprawdź wszystkie elementy zgodnie z rysunkiem i poniższą listą:  

 

Rysunek 1 

A. Płyty prowadzące kloc 

B. Popychacz kloca 

C. Zespół uchwytu operacyjnego 

D. Kołka i rama 

E. Pompa olejowa 

F. Włącznik silnika elektrycznego 

G. Zespól silnika elektrycznego 

H. Podpórki 

I. Korpus 

J. Klin łupiący 

Wszystkie śruby, kołki oraz przyrząd obróbkowy znajdują się w pudelku z urządzeniem. 

Kompletna lista znajduje się na załączonej liście części. 

Montaż kółek oraz podpórek 

Ostrożnie wyjmij łuparkę z pudełka. Łuparkę należy wyjmować przy pomocy drugiej osoby. 

Umieść narzędzie na miękkim piankowym materiale 

znajdującym się na powierzchni  

(platformie) podtrzymującej. Pianka znajduje się w pudełku 

razem z łuparką. (Rys 2) 

Umieść główny element na piance i przy pomocy 2 śrub (21) 

oraz dwóch nakrętek (20) przymocuj podpórkę (nóżkę 

podtrzymującą) i ułóż tak aby element stabilnie opierał się 
Rysunek 2 
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na bloczku i na podpórce (rys 3). 

Na głównym elemencie łuparki, który został umocowany na piankowym bloczku przy 

pomocy podpórki, użyj pierścienia zabezpieczającego (59) aby przymocować 2 kółka (60) na 

osi ramy kółek (61). Następnie użyj osłony osi kółek (58) aby zakryć kółka. Upewnij się, że 

kółka nie są zablokowane i że kręcą się równomiernie (rys 3).  

 

Montaż uchwytu operacyjnego 

Wyjmij uchwyty operacyjny (54/55) z kartonu i przykręć je w przeznaczonym na nie otworze 

(52), następnie dobrze je dokręć (rys 4). 

 

Po tych czynnościach łuparka jest przygotowana do pracy.  

VIII. OBSŁUGA 

1. Zaplanuj miejsce pracy. Dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu miejsca pracy przed jej 

rozpoczęciem można zapewnić sobie bezpieczną pracę i oszczędzić wiele wysiłku. 

Trzymaj kłody do obróbki w miejscu, do którego z łatwością można sięgnąć. Przygotuj 

miejsce nie będzie odkładane rozłupane już drewno lub ładuj rozłupane elementy na 

postawioną blisko ciężarówkę lub inny nośnik. 

2. Przygotuj kloce do łupania.  Łuparka jest w stanie pomieścić drewnianą kłodo o 

rozmiarach do 520mm długości. Podczas cięcia konarów i innych większych elementów 

drzewa należy ciąć je do odpowiednich rozmiarów, nie większych niż te odpowiednie dla 

łuparki. Nie próbuj rozłupywać Świerzych kawałków drewna. Suche kloce z poprzednich 

sezonów ulegają rozłupaniu znacznie łatwiej i nie będą blokowały się tak często jak 

świeże, wilgotne drewno. 

3. Odpowiednio rozłóż kabel zasilający. Znajdź gniazdko elektryczne o odpowiednich 

parametrach zasilania i jeśli zajdzie taka potrzeba użyj odpowiedniego przedłużacza i 

zabezpiecz go. Ułóż kabel zasilający na drodze od źródła prądu do łuparki w taki sposób 

aby nie deptać po kablu oraz aby nie było niebezpieczeństwa, że kabel ulegnie 

uszkodzeniu podczas pracy. Upewnij się, że warunki w miejscu pracy nie są zbyt 

wilgotne.  

Rysunek 3 
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4. Odpowiednio ustaw łuparkę. Upewnij się, że łuparka jest ustawiona stabilnie na 

poziomej, solidnej platformie podtrzymującej o wysokości 60- 70cm. Upewnij się, że na 

narzędziu oraz na platformie nie ma żadnych obiektów mogących przeszkadzać 

operatorowi w swobodnym poruszaniu się podczas pracy. Nigdy nie obsługuj łuparki gdy 

stoi ona bezpośrednio na ziemi .Zwiększa to ryzyko urazów twarzy spowodowanych 

przez łuparkę oraz wylatującej z niej odłamki, ponadto znacznie utrudnia pracę. 

Zalecamy użycie specjalnej platformy pod łuparki. W razie potrzeby, aby łuparka stała  

stabilnie i nie toczyła się można zablokować kółka przy pomocy klinów. 

5. Otwórz dyszę powietrza: (element A na rysunku 5). Poluzuj DYSZĘ (14) o 3- 4 obroty 

zawsze gdy łuparka jest używana. Po zakończeniu pracy należy dokręcić śrubę. 

6. Umieść kloc drewniany na łuparce. Umieść kloc na łuparce wzdłuż maszyny, tak aby 

leżał płasko na korpusie łuparki (element I na rysunku 1). Kloc powinien leżeć płasko na 

łuparce i opierać się na płytach prowadzących (element A na rysunku 1). Nigdy nie 

próbuj rozłupać kloca drewnianego pod kątem. Upewnij się, że klin (element J na 

rysunku 1) i popychacz (element B na rysunku 1) kontaktuj się z klocem prosto na 

końcach. 

7. Obsługuj maszynę obiema rękami. Przyciśnij włącznik silnika elektrycznego (element F 

na rysunku 1) przy pomocy jednej ręki. Odczekaj jakiś czas aby silnik nabrał obrotów i 

aby wytworzyło się ciśnienie w pompie hydraulicznej. Następnie, jeśli czynność ta jest 

bezpieczna i nie ma żadnych przeciwwskazań, przyciśnij uchwyt operacyjny (element C 

na rysunku 1). Popychacz (element B na rysunku 1) ściśnie kloc popychając go przez klin 

(element J na rysunku 1) co spowoduje rozbicie drewnianego kloca. Po rozłupaniu 

drewna należy zwolnić zarówno uchwyt operacyjny (C na rysunku 1) oraz włącznik silnika 

elektrycznego (F na rysunku 1). To pozwoli popychaczowi (B na rysunku1) cofnąć się do 

pierwotnej pozycji. 

UWAGA: Jeśli kloc nie zostanie od razu rozłupany, nie próbuj rozłupać go przez napieranie 

przez czas dłuższy niż kilka sekund. Może to doprowadzić do uszkodzenia narzędzia. W 

takiej sytuacji należy zmienić pozycję kloca na łuparce lub odstawić go na bok. 

8. Układaj rozłupane elementy w stos. Zapewni to bezpieczeństwo w miejscu pracy i 

zapewni w nim porządek. Ponadto pozwoli to na unikniecie przygniatania lub 

uszkodzenia kabla zasilającego. 

9. Pamiętaj aby dokręcić dyszę (element 14 na rysunku 5) po skończeniu pracy. 

Rysunek 4 
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IX. WYJMOWANIE ZAKLINOWANEGO ELEMENTU 

1. Zwolnij uchwyt roboczy i włącznik silnika aby popychacz (B na rysunku 1) w pełni 

powrócił do swej pierwotnej pozycji. 

2. Umieść trójkątny klin drewniany pod klocem i uruchom popychacz aby popchną klin pod 

zablokowanych klocem. 

3. Powtarzaj tą czynność umieszczając coraz większe kliny do momentu aż zablokowany 

kloc zostanie uwolniony z maszyny. 

UWAGA: Nigdy nie uderzaj młotkiem w zablokowany element oraz nie umieszczaj dłoni w 

pobliżu kloca w celu wyjęcia go. 

• Podczas próby uwolnienia zablokowanego kloca nigdy nie proś innych osób aby 

manipulowały przy maszynie w celu pomocy. 

• Jeśli podpórka jest zablokowana, nigdy nie próbuj zamknąć podpórki poprzez uderzanie 

narzędziem.  Może to doprowadzić do uszkodzenia silnika. 

X. KONSERWACJA 

Ostrzenie klina 

1. Po długim okresie pracy, oraz gdy będzie to wymagane należy naostrzyć klin przy pomocy 

dobrze ząbkowanego i niestępionego pilnika. Należy ostrożnie usunąć wszelkie zadziory 

oraz płaskie punkty. 

UWAGA: Upewnij się, że łuparka została odłączona od źródła prądu przed rozpoczęciem prac 

konserwacyjnych. 

Wymiana oleju układu hydraulicznego 

Rodzaj oleju układy hydraulicznego i rekomendowane 

rodzaje zostały opisane na stronie 8. 

1. Upewnij się, że popychacz (B na rysunku 5) jest w pełni 

cofnięty. 

2. Odkręć  

prętowy wskaźnik 

poziomu oleju (10) i 

zdejmij go razem z 

uszczelką oleju typu O (11). (rys 6). 

3. Umieść pod łuparką kanister o pojemności co 

najmniej 4 litry. Następnie przechyl maszynę tak, aby 

cały olej zlać do wcześniej przygotowanego kanistra. 

4. Przechyl łuparkę w drugą stronę z uniesionym 

Rysunek 5 

Rysunek 6 
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w górę wlewem oleju (rysunek 7). Używając czystego lejka wlej olej hydrauliczny do 

cylindra do poziomu opisanego na stronie 6. Upewnij się, że używasz czystego i wysokiej 

jakości oleju hydraulicznego specjalnie przeznaczonego do takiego użycia. 

5. Wyczyść wskaźnik (10) i zanurz go aby upewnić się, że poziom oleju zawiera się w 

przedziale pomiędzy dwoma znacznikami na wskaźniku. 

6. Wyczyść wskaźnik (10) oraz uszczelkę oleju typu O (11) i umieść je na swoim miejscu. 

Uważaj aby nie uszkodzić gwintu aluminiowej przykrywy cylindra oleju. 

UWAGA: Zużyty olej należy zutylizować w odpowiedni sposób. Należy odnieść go do 

miejsca zajmującego się recyklingiem tego typu odpadów. Nigdy nie wylewaj oleju na 

glebę ani nie wlewaj go do zwykłych śmieci. 

 

Rysunek 6 

XI. PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA 

W tym rozdziale opisane są usterki, które mogą pojawić się podczas używania łuparki. W 

tabeli poniżej opisane są zalecane postępowanie w celu naprawienia usterki. W przypadku 

gdy narzędzie używane będzie przez niewyszkolony personel gwarancja zostaje 

automatycznie utracona i producent zostaje zwolniony ze wszelkiej odpowiedzialności 

związanej z urazami ciała ludzi, zwierząt oraz uszkodzeniem sprzętu. 

Problem Przyczyna Prawidłowe postępowanie 

Maszyna nie rozbija 
prawidłowo 

Nieprawidłowa pozycja kloca Ustaw kloc prawidłowo 

Wymiary kloca przewyższają 
wymagane wymiary lub 
drewno jest zbyt twarde dla 
parametrów maszyny. 

Spróbuj odciąć mały fragment 
lub użyć innych środków aby 
zmniejszyć rozmiar elementu. 

Klin nie tnie Naostrz klin, sprawdź czy nie 
ma na nim zadziorów lub 
nacięć, jeśli są usuń je przy 
pomocy pilnika.  

Wyciek oleju Zlokalizuj źródło wycieku 
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używając kawałka kartki lub 
drewna.  

Za niskie ciśnienie w układzie 
hydraulicznym. 

Skontaktuj się z dystrybutorem. 

Popychacz/ krzywka porusza się 
z szarpnięciami lub silnymi 
wibracjami. 

Powietrze w obwodzie Sprawdź poziom oleju, jeśli jest 
za mały uzupełnij. Jeśli problem 
nie zniknie, skontaktuj się z 
dystrybutorem. 

Wyciek oleju z krzywki lub 
innego punktu zewnętrznego. 

Wyciek z baku Sprawdź czy dysza została 
odkręcona przed rozpoczęciem 
pracy. 

Zużyte uszczelki Skontaktuj się z dystrybutorem. 

 

XII. SCHEMAT I LISTA CZĘŚCI 
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Lista części 

nr nazwa ilość nr nazwa ilość 

1 Sześciokątna nakrętka M14 2 35 Sprężyna pierścieniowa 8mm 9 

2 Sześciokątna nakrętka (cienka) M14 4 36 Podkładka 8mm 13 

3 Bijak młota 1 37 Uszczelka oleju typu O 2 

4 Sprężyna 1 38 Śruba 8mm 1 

5 Uszczelka oleju typu O 1 39 Nakrętka M8 1 

6 Tłok 1 40 Osłona pompy oleju 1 

7 Uszczelka oleju typu O 1 41 Silnik elektryczny 1 

8 Kwadratowy pierścień tłokowy 1 42/44 Śruba M8 x 30 4 

9 Obudowa cylindra oleju 1 43 Płyty prowadzące kloc 2 

10 Wskaźnik zanurzeniowy 1 45 Korpus 1 

11 Uszczelka oleju typu O 1 46 Plastikowa osłona płyty 2 

12 Teflonowa uszczelka pierścieniowa 1 47 Popychacz 1 

13 Uszczelka oleju typu O 1 48 Uszczelka oleju typu O 1 

14 Dysza (śruba wyciekowa M3 x 10) 1 49 Obudowa cylindra oleju- przód 1 

15 Obudowa cylindra oleju 1 50 Sprężyna 1 

16 Słupek śruby 2 51 Śruba mocująca M8 x 30 1 

17 Śruba Philips’a (M6 x 20) 2 52 Gniazdo uchwytu 1 

18 Rączka do przenoszenia 1 53 Dźwignia zaworu 1 

19 Podpórka 1 54 Rygiel uchwytu 1 

20 Nakrętka (M6) 3 55 Uchwyt 1 

21 Śruba (M6 x 14) 2 56 Śruba M8 2 

22/23 Gumowa podkładka pod silnik 1 57 Mosiężna podkładka ustalająca 4 

24 Osłona przeciwkurzowa włącznika 1 58 Osłona osi koła 2 

25 Włącznik 1 59 Hak mocujący wałek 2 

26 Gniazdo włącznika 1 60 Gumowe kółko 2 

27 Nakrętka (M8) 1 61 Rama koła 1 

28 Podkładka 1 62 Płyta podtrzymująca 1 

29 Kondensator 1 63 Podkładka 10mm 2 

30 Gumowa uszczelka przeciw pyłowi 1 64 Sprężyna  

31 Obudowa kondensatora 1 65 Kaptur ochronny 1 

32 Śruba Philips’a 8    

33 Kabel z wtyczką 1    

34 Śruba (M8 x 30) 3    

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM TEKSTEM 

PRODUCENT LUB DYSTRYBUTOR ZAMIEŚCIŁ DIAGRAM CZĘŚCI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEDYNIE W CHARAKTERZE 

WZORU. ANI PRODUCENT ANI DYSTRYBUTOR  SUGERUJĄ NIE BIORĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE DAJĄ 

GWARANCJI, ŻE KUPUJĄCY JEST WYKWALIFIKOWANY DO WYKONYWANIA NAPRAW PRODUKTU LUB, ŻE JEST 

WYKWALIFIKOWANY DO WYMIANY KTÓREJKOLWIEK CZĘŚCI PRODUKTU. PRODUCENT ORAZ DYSTRYBUTOR 

STANOWCZO ZALECAJĄ ABY WSZELKIE PRACE NAPRAWCZE I WYMIANA CZĘŚCI WYKONYWANE BYŁY PRZEZ 

WYKWALIFIKOWANEGO I LICENCJONOWANEGO TECHNIKA A NIE PRZEZ KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY BIERZE NA 

CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RYZYKO POWSTAJĄCE W WYNIKU SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA PRAC 

NAPRAWCZYCH ORAZ WYMIANY CZĘŚCI. 


