Trädfällriktaren RH-PUSHER

Anvisningar för handhavande och underhåll
RH-PUSHER är ett hjälpmedel vars funktion är att vid avverkning kunna förutbestämma
ett träds fällriktning. Dock bör påpekas att man alltid ska ha respekt för stora snedvuxna träd
med överhäng på endera hållet.

Användning:
1. Gör ett riktskär i trädet enligt bild.
2. Dra ut den översta teleskopdelen på fällriktaren
50 cm och lås fast med den genomgående
sprinten.
3. Rigga fällriktaren med en vinkel av 25-30 mot
trädet på baksidan av riktskäret enligt bild.
Kontrollera att foten står fast och inte kan
glida vid belastning.
Spänn upp fällriktaren och låt klon tränga in
ordentligt i stammen.
4. Gör ett fällskär, spar en brytmån på ca 10 % av trädets diameter i brösthöjd.
5. Spänn på med fällriktaren, den ska nu trycka över trädet i rätt
riktning. Därefter får man eventuellt fördjupa fällskäret något.
6. Fäll trädet!
Fällriktaren är utrustad med säkerhetsvev vilket innebär att så fort man släpper veven är verktygets
teleskoprör låsta mot hoptryckning. När man under arbete eventuellt avlastar fällriktaren får man
aldrig lyfta backspärren, endast veva baklänges!
När man ska återställa för transport skjuter man ihop teleskoprören med handen samtidigt som
man vevar baklänges.
Rekommenderad kraft att dra i veven: cirka 75kp. Vid denna dragkraft i veven uppnår man den
lyftkraft verktyget är byggt för. OBS! Överbelasta ej!
Veva inte baklänges så långt att vajern börjar vevas upp baklänges på rullen, då skadas vajern.
För mer info om säker trädfällning gå gärna in på: www.sakerskog.se/praktika-info
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Skötselinstruktion

• Smörj vevaxeln regelbundet med några droppar olja i smörjhålen.
• (RH-PUSHER III, IV och V har en extra axel och en kedja, RH-PUSHER VI har två extra
axlar och två kedjor)
• Smörj trissaxeln till vajerttrissan genom smörjhålet i trissan (se bild nedan)
• Tag emellanåt av veven och smörj vevgängorna. Om veven är svår att dra loss efter tunga
lyft med fällriktaren, droppar man lite olja mellan vevmuttern och den stora planbrickan.
• Vajern är av mycket hög kvalitet och tål stora belastningar under lång tid. När den börjar bli
sliten byts den ganska enkelt. Finns som reservdel till förmånligt pris.
Samtliga delar till våra modeller kan beställas.

