
Handleiding Kliefmachine 9 ton 

Veiligheidsvoorzieningen  
• De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 

gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 
• Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 
• Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
• Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

bewerking stil. 
• Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht. 
• Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende 

afkoelen alvorens deze aan te raken. 
• Gebruik de houtkliever alleen voor rechte blokken, gekromde houtblokken moeten vooraf 

gezaagd worden. 
• Bedien de machine steeds met 2 handen; blijf ver genoeg verwijderd van de te splijten 

houtblok, zodat je niet door wegspringende houtsplinters geraakt wordt. 

Gebruiksaanwijzingen 
Opstarten 

• Controleer de spanning 220V. 
• Steek de stekker in een geaard stopcontact.  

Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²  
Werken 

• Werk steeds met beide handen. Om het kliefmes in beweging te brengen dient de 
hydraulische bedieningshendel samen met de elektrische draaischakelaar ingedrukt te 
worden. 

• Als beide bedieningen losgelaten worden, keert het kliefmes automatisch terug. 
Stopzetten 

• Om de voortbeweging van de machine te stoppen beide bedieningen loslaten en het mes 
naar zijn uitgangspositie laten terugkeren. 

• Zet de motor dan uit door de schakelaar naar stand “OFF of 0” te verplaatsen  
• De machine reinigen na elk gebruik. 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


