Használati útmutató
Faaprító

Model: BX42
Model
Drive System
HP Range
Engine
Chipper capacity
Chipper Housing Opening
Rotor Size
Number of Rotor Knives
Knife Type
Rotor Weight
Feeding System
Dimensions(hopper folded)
Hopper Opening
Discharge Hood Rotation
Discharge Hood Height
Rated RPM
Weight

BX42
Direct drive
18-50
n/a
4" Diameter, (max to 10" slab)
4" x 10"
25"
4
Hardened Tool Steel
110 lbs
GRAVITY FEED
40" L x 42"W x 60" H
20" x 20"
360°
60"
540-1000
425lbs

A kardántengely méretezése

1. lépés A kardán tengely méretre vágása.
Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy egyenlő hosszúságúra vágta mindkét kardántengely
szakaszt .
Fogja satuba a kardántengely végét és vágja le a pajzsot a megjelölt helyen.

2. lépés A pajzs levágott végét mérceként használva, vágjon le a tengelyből ugyanakkora
hosszúságot.

3. lépés Ismételje az 1.és 2. lépést a kardántengely mások szakaszánál.
4. lépés Használjon reszelőt a kardántengely egyenetlenségeinek megszüntetésére. Távolítson el
minden szilánkot, egyenetlenséget, reszeléket a kardántengely mindkét végéről.

Szerviz és karbantartás
Karbantartási biztonság
1. A jó karbantartás az Ön felelőssége. A nem megfelelő karbantartás problémákat von maga
után.
2. Kövesse a jó bolti gyakorlatot.
Tartsa a szerviz területet tisztán és szárazon.
Győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzatok és eszközök megfelelően földelve vannak.
Használjon megfelelő világítást a szóban forgó feladathoz.
3. Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Sohase használja a vontató járművet zárt épületben. A
kipufogógázok fulladást okozhatnak.
4. Mielőtt elkezdi a munkavégzést a gépen, kapcsolja ki a motort, fékezze le a gépet és zárja
le az üzemanyagszelepet.
5. Soha ne dolgozzon a gép alatt, csak ha biztonságosan le van állítva.
6. Mindig használjon személyi védelmi eszközöket, pl szem, kéz és fülvédőt, amikor
szervizelési vagy karbantartási munkát végez. Használjon vastag kesztyűt, amikor éles
alkatrészekkel foglalkozik.
7. Legyen kéznél a tűzoltó készülék és az elsősegély csomag, amikor karbantartási munkát
végez ezen a gépen.
8. Rendszeresen húzzon meg minden csavart, anyacsavart, és ellenőrizze, hogy az összes
elektromos és üzemanyag vezeték megfelelően van csatlakoztatva, hogy a gép használata
biztonságos legyen.
9. Miután befejezte a szervizelési és karbantartási munkát, győződjön meg róla, hogy az
összes biztonsági pajzs és eszköz be van szerelve, mielőtt használatba veszi a gépet.

Szervizelés
1. Folyadékok és kenőanyagok
Olajozás: Használjon SAE többfunkciós magas hőmérsékletű kenőanyagot (EP) extrém
nyomás teljesítménnyel. A SAE többfunkciós lítium alapú kenőanyag szintén elfogadható.

Kenőanyagok tárolása: Az Ön gépe akkor tud teljes hatékonysággal működni, ha tiszta
kenőanyagokat használ. Használjon tiszta tartóedényt a kenőanyagok tárolásához. Tárolja
őket portól, nedvességtől és egyéb szennyezőanyagoktól védett helyen.
2. Olajozás
Használjon kézi zsírzó prést az összes kenéshez.
Törölje le a kenőzsír fejet tiszta ruhával a zsírozás előtt, hogy elkerülje a piszok vagy homok
bekerülését a gépbe.
Azonnal cserélje ki vagy javítsa meg a törött kenőzsír fejet.
Vegye ki és alaposan tisztítsa meg a kenőzsír fejett , ha nem viszi a kenőanyagot. Tisztítsa
meg a kenőanyag útját is. Cserélje ki a szerelvényt, ha szükséges.
Olajozás gyakorisága
A javasolt időkőz az átlagos üzemeltetési feltételeken alapulnak. Nehéz vagy szokatlan
feltételek gyakoribb olajozást vagy olajcserét követelnek.
8 óránként vagy naponta
1. Olajozza a kardántengely meghajtást

Kardántengely meghajtás

40 óránként vagy hetente
1.Olajozza a kardántengely teleszkópos szakaszát.

Teleszkópos szakasz

Figyelmeztetés
A képen illusztrációs célból van a gép biztonsági borítása eltávolítva és forgórész fedele
nyitva. Ne használja a gépet biztonsági borítás nélkül és nyitott rotor fedéllel.

Rotor, forgórész
2.Ellenőrizze a kések élességét.
Forgókések
Állókések
Vegye ki, élesítse meg a késeket szükség szerint.

Álló
100 óránként
1. Olajozza a hidraulikus adagoló rendszert:
a. Görgős csapágyak.
b. Forgótengely.
2.Olajozza a rotor csapágyakat.
Fontos: Ne vigye túlzásba az olajozást.
Évente
1. Tisztítsa a gépet.
Ha pontosan követi a szervizelési és karbantartási utasításokat, hosszú évekig fogja élvezni a
gép problémamentes használatát.

Meghajtás karbantartása
A kardántengely meghajtás úgy van tervezve, hogy összetolódjon lehetőséget adva a
dimenziós változásokra, amikor a gép bejárja a működési tartományát. A cső alakú
védőborítás körbeveszi a hajtóelemeket és úgy tervezték, hogy a hajtóelemeknek
megfelelően elforduljon. A meghajtásnak könnyen össze kell tolódnia és a védőborítás
mindig képes szabadon elfordulni a tengelyen.
Ajánlott az évenkénti szétszedés, tisztítás és olajozás, hogy biztosítsuk, hogy minden
alkatrész megfelelően működjön. A meghajtás karbantartásánál kövesse a következő
eljárást.
1. Távolítsa el a meghajtást a gépből.
2. Szedje szét a meghajtást.
3. Használjon csavarhúzót a záró csapok elfordításához mindkét oldalon. Két záró csap van
védőborításonként.
4. Húzza ki a tengelyt a cső alakú műanyag védőborításból.

5. Használjon oldószert a teleszkópos végződések pozitív és negatív részének
megtisztításához.
6. Kenjen vékony réteg olajat mindkét végre.
7. Használjon oldószert a vájatok kimosására mindkét végen, ahol a csapok vannak. Tisztítsa
meg mindkét végződést.
8. Kenjen vékony réteg olajat mindegyik vájatra.
9. Illessze a tengelyeket a megfelelő védőborításokba és igazítsa a csapokat a lyukakhoz.
10. Tegye a csapokat a lyukakba és helyezze el a vájatban.
11. Fordítsa el mindegyik csapot, hogy ráerősítse a védőborítást a tengelyre.
12. Ellenőrizze, hogy mindegyik védőborítás könnyen mozog a tengelyen.
13. Szerelje össze a meghajtást.
14. Ellenőrizze, hogy a meghajtás könnyen összetolódik.
15. Cseréljen ki minden megrongálódott vagy kopott alkatrészt.
16. Helyezze be a meghajtást a gépbe.

Tárolás
Működési biztonság
1. Tárolja a gépet emberi tevékenységtől távol.
2. Ne engedje, hogy a gyerekek a gépen, vagy a közelében játsszanak.
3. Tárolja a gépet száraz, egyenletes területen Ha szükséges támassza meg a vázat
deszkákkal.
Elhelyezés a tároló helyen
A szezonális használat végén illetve amikor a gép hosszabb ideig nem lesz használva ,
ellenőrizze alaposan a 3 pont felfüggesztéses faaprító összes fő elemét. Cseréljen ki vagy
javítson meg bármely kopott vagy megrongálódott alkatrészt, hogy elkerülje a szükségtelen
használaton kívüli időt a következő szezon elején.
Kövesse a következő eljárást a tárolás előtt:
1. Távolítson el minden benne maradt anyagot a gépből.
2. Alaposan mossa le a gépet nagynyomású mosóval vagy slaggal, hogy eltávolítson minden
piszkot, sarat vagy törmeléket.
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e beakadt anyag a mozgó alkatrészekben. Távolítsa el ezeket.
4. Működtesse a gépet néhány percig, hogy kiszáradjon a nedvesség a gép belsejében.
5. Mozdítsa az adagoló tartályt felfelé és zárja le.
6. Fessen le minden karcolást, hogy megakadályozza a rozsdásodást.
7. Legjobb zárt helyen tárolni a gépet. Ha ez nem lehetséges, takarja le vízálló ponyvával és
rögzítse biztonságosan.
8. Tárolja a gépet emberi tevékenységtől távol.
9. Ne engedje, hogy a gyerekek a gépen, vagy a közelében játsszanak.

Hibaelhárítás
A 3 pont felfüggesztésű faaprító forgórészre helyezett késekkel rendelkezik faanyag vágása,
nyesése, aprítása céljából. Egyszerű és megbízható eszköz, amely minimális karbantartást
igényel.
A következő részben felsoroltunk számos problémát, azok okát, és a problémákra való
megoldást, amelyekkel Ön találkozhat.
Azonban ha szembekerül egy olyan problémával, amelyet nehéz megoldani, még azután is,
hogy elolvasta ezt a hibaelhárítási részt, hívja a helyi elosztó központot vagy az eladót.
Mielőtt telefonál, készítse elő a használati útmutatót és a sorozatszámot.

Hibaelhárítás
Probléma
Ok
A rotor, forgórész nem forog Kimeneti nyílásban akadály

Lassú adagolás

Az aprító túl sok erőt kíván
vagy leáll.

Nagy erőt kíván a
működtetés.
Működés közben rezgés.

Megoldás
Kapcsolja ki, hulladékot
távolítsa el.
Eldugult a rotor
Tisztítsa ki a rotort.
Nyírócsap eltört.
Cserélje ki a nyírócsapot.
Életlenek a kések.
Élezze meg a késeket.
Kések szöge hibás. szög nem Élezze újra a késeket a kívánt
megfelelő.
szögben.
Kimeneti nyílás eltömődött.
Tisztítsa ki a kimeneti nyílást
Kimeneti nyílásban akadály
Tisztítsa ki a kimeneti nyílást
Bedugult a rotor
Tisztítsa ki a rotort.
A zöld növényi anyag nem
Engedje száradni, közben
távozik el.
töltsön be száraz anyagot.
Életlen kések
Élesítse meg a késeket
Eldugult rotor
Tisztítsa ki a rotort.
Életlen kések
Élezze meg a késeket.
Meghajtás rezgése.
Ellenőrizze a meghajtás
fázist.
Szorítókengyeleknek
egyvonalban kell lenniük.
Ellenőrizze, hogy remeg-e a
rotor.
Ellenőrizze, hogy a rotor
megfelelően össze van-e
szerelve.

