
FÄLLRIKTARE

Lue nämä käyttöohjeet ennen laitteen 
käyttöä.

Turvallinen puun kaataminen. Seuraa 
viimeisimpiä puun kaatamisen turvallisuusoh-
jeita, kuten henkilökohtaisia turvavälineitä, 
kaatokiiloja ja oikeaa sahaamistekniikkaa. Tree 
Pusher on vain täydentävä tuote, joka lisää 
turvallisuutta ja helpottaa puun kaatamista.

Käytä turvajalkineita.

Käytä suojalaseja.

Pidä tukevasti kiinni kammesta oikealla kädellä 
ja kiinteästä kahvasta vasemmalla kädellä 
käyttäessäsi Tree Pusheria. 

Tree Pusherin käyttäminen

Tree Pusherilla on kaksi käyttötarkoitusta:

1. Puun nostaminen maasta 
Poista kaatotanko tätä käyttöä varten. Kiinnitä 
piikki tukin päähän lyömälla Tree Pusher sitä vasten 
(hieman keskikohdan yläpuolelle).

Älä nosta tukkia yli 1 metrin korkeuteen, äläkä 
nosta yli 500 kg painavaa tukkia.  

Seiso Tree Pusherin takana nostaessasi tukkia, 
jolloin se ei pääse lyömään jalkoihisi, jos se 
irtoaa piikistä. 

2. Puun kaatamisen suuntaaminen 
Aseta Tree Pusher 45 asteen kulmaan puuta vasten 
ja kiristä se paikalleen kiristämällä vinssiä. Varmista, 
että se ei ole kokonaan ulos työntynyt. Kaatotan-
gossa tulisi aina olla muutama kymmenen senttiä 
työntövaraa puun kaatamista varten

Paine: Max. 500 kg

TÄRKEÄÄ: Vinssi avautuu automaattisesti, eikä siinä 
ole manuaalista pysäytintä. Sen vapauttaminen vaatii 
saman voiman kuin tukin nostaminenkin. Jos nostat 
sillä yli 500 kg painavia tukkeja, on mahdollista, että 
sitä ei pysty laskemaan neliöputkien vääntymisen 
vuoksi. .

                

Vinssin kiinnitys

Kaatotanko

Vinssikokoonpano

Neliöputki jalalla

Piikki

Sakkeli

Nostoliina *

* Työnnä sakkeli nostoliinan lenkin läpi. 
Kiinnitä sakkeli piikin yläpuolella olevaan 
reikään kiristämällä sakkelin pultti.

Kuusioruuvi M8x16

Lukkomutteri M8

Vinssin kampi

Välikeholkki

Jousi

Aluslevy

Lukkomutteri M6x40

2x

2x

Kuusiokoloruuvi M8x16

Kuljetuksen yhteydessä: 
kiinnitä kuljetushaka 
ja lukitse kierrettävällä 
kahvalla.

Vinkki: Ennen lukitusta 
voit päästää hieman vins-
sin nauhaa löysälle, niin 
voit käyttää sitä kan-
tamiseen, esimerkiksi 
olkapäällä.



TREE PUSHER

Läs denna bruksanvisning innan utrust-
ningen tas i bruk. 

Säker trädfällning. Följ de senaste råden för 
säker trädfällning, vilket bland annat inklude-
rar personlig skyddsutrustning, fällkilar och 
rätt sågteknik. Fällriktaren är endast ett kom-
plement som förenklar fällningen.

Använd skor med stålhätta.

Använd skyddshandskar.

Håll höger hand stadigt i vevhandtaget
och vänster hand i det fasta handtaget när du 
använder fällriktaren.

Användning

Fällriktaren har två funktioner:

1. Lyfta en stockände från marken. 
Avlägsna fällspettet vid denna tillämpning. Slå in 
taggen över centrum i stocken genom att svinga 
hela timmervinschen mot stockänden.

Lyft inte stockar högre än 1 m, och inte tyngre 
än 500 kg. 

Stå bakom timmervinschens fot när du lyfter 
stockar så att stocken inte kan falla ned på 
dina ben eller fötter om den lossnar från tag-
gen.

2. Fällriktning vid trädfällning. 
Sätt fällriktaren med ca 45 graders lutning mot trä-
det och spänn fast den med vinschen. Se till att du 
inte når fällriktarens ändläge. Du skall alltid kunna 
trycka ett par decimeter extra om trädet
inte skulle falla.

Tryckkraft: Max 500 kg

VIKTIGT: Vinschen har automatisk frikoppling och 
saknar manuell backspärr. Det krävs lika stor kraft 
att frikoppla som anlagts för att lyfta. Om du över-
skrider gränsen på 500kg lyft- eller tryckkraft, finns 
risk att vinschen inte kan frikopplas och du riskerar 
även att böja fällriktarens fyrkantsrör.

 

Vinschfästesplåt

Fällspätt

Vinsch sammanställning

Ben med fot

Tagg

Schackel

Lyftband *

Sexkantsskruv M8x16

Låsmutter M8

Vev

Rör distans

Fjäder

Bricka

Sexkantsskruv M6x40

2st

2st

Insexskruv M8x16

Vid förflyttning: Aktivera 
transportspärr och lås med 
roterbara handtaget.

Tips: Släpp ut lyftbandet 
och använd som axelrem.

* Trä schacklet genom öglan på lyftbandet. 
Fäst schacklet i hålet i taggen och lås den med 
schackelbulten.


