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Názvy dielov, viď obal

VAROVANIE! Z dôvodu bezpečnosti a pohodlia prosím používajte
rukavice a ochranu sluchu a očí.
POPIS LM‐250 5,5 kg / 1,2 m
a.
b.

vrchná rukoväť
úderná tyč

c.

spodná
rukoväť
d. vodiaca
trubica

e.

klinové ostrie

f.

ochranný kryt

PRE POUŽÍVATEĽA
Ďakujeme za Váš záujem o náš produkt a otvorený
prístup k využívaniu úplne nových pracovných metód. Čoskoro
zistíte, že okrem bezpečnosti Vám sústava LOGMATIC poskytne
efektívnu a ergonomickú možnosť ako štiepať a prenášať
palivové drevo.
Produkt, klinová sekera, je sama o sebe úplne nová
oproti všetkým predošlým systémom, preto si prosím prečítajte
tento návod dôkladne predtým ako začnete používať klinovú
sekeru. Je najlepšie naučiť sa najbezpečnejšie a najefektívnejšie
pracovné metódy hneď od začiatku a predísť potenciálnym
rizikám. Technická špecifikácia je zobrazená na obale.

VOLITEĽNÉ DOPLNKY nové:

Štiepací kôš + platňa LM‐1000

APLIKÁCIA A PRACOVNÉ PRINCÍPY

LOGMATIC klinová sekera je navrhnutá na delenie kusov dreva umiestnených pri používateľovej nohe. Jej
účinnosť je založená na opakovaných úderoch, ktoré (vzhľadom na konštrukciu klinovej sekery) sú vždy na rovnaké
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miesto. Nie je potrebné snažiť sa štiepať drevo jedným úderom plnou silou, ale namiesto toho štiepať drevo
v kontrolovaných a energiu šetriacich viacerých slabších úderoch, sila úderu závisí od sily osoby používajúcej
náradie.
Ako pri všetkých nových opakovaných pohyboch, začiatočník by mal obmedziť prvú pracovnú dobu medzi pol
hodinou až hodinou, v závislosti na pracovných podmienkach a pracovnom mieste.
Ak trpíte nejakým zdravotným obmedzením normálnych pohybov tela, prosím poraďte sa s Vašim lekárom
predtým ako začnete používať klinovú sekeru.
LOGMATIC klinová sekera je navrhnutá zniesť nárazové údery smerované na ostrie klina. Neskúšajte
uvoľniť zaseknutý klin ohýbaním alebo ťahaním voči zarážke. Taktiež sa nepokúšajte deliť materiály tvrdšie ako
drevo.
Aj keď je LOGMATIC klinová sekera bezpečnejšia na používanie ako bežné sekery, netreba zabúdať, že je
to náradie s ostrím a malo by sa s ním tak zaobchádzať. Venujte špeciálnu pozornosť varovaniam uvedeným nižšie
a nedovoľte osobám, neoboznámeným s týmto návodom, klinovú sekeru používať.
VAROVANIA!
1. PRI PRENÁŠANÍ KLINOVEJ SEKERY JU VŽDY DRŽTE ZVISLO ZA SPODNÚ RUKOVÄŤ.
2. NEMEŇTE VAŠE DRŽANIE ZA UCHYTENIE VRCHNEJ RUKOVÄTE, NAKOĽKO VODIACA TRUBICA S OSTRÍM BY
SPADLA.
3. PRI UDIERANÍ ÚDERNOU TYČOU SMEROM NADOL SA UISTITE, ŽE DRŽÍTE ZARIADENIE ZA GUMENÉ
RUKOVÄTE.
4. AK ZAMÝŠĽATE ODŠTIEPIŤ TENKÝ KUS Z TVRDÉHO KUSU DREVA A ZISTILI STE, ŽE KUS SA NEODLOMIL, ALE
NAMIESTO TOHO SA OHÝBA A ODDEĽUJE, PRESTAŇTE SA POKÚŠAŤ ROZŠTIEPIŤ KUS. V OPAČNOM
PRÍPADE HROZÍ RIZIKO, ŽE HLAVA KLINOVEJ SEKERY VYSKOČÍ Z PUKLINY A Z KUSU DREVA.
5. VŽDY UDRŽIAVAJTE STABILNÚ POZÍCIU S OHĽADOM NA VAŠE NOHY A DRŽTE ICH DOSTATOČNE MIMO,
V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD KUSU DREVA, KTORÉ ŠTIEPATE.
6. (OBZVLÁŠŤ, AK NEPOUŽÍVATE OCHRANNÝ ŠTIEPACÍ KÔŠ, STOJTE S VAŠIMI NOHAMI NAŠIROKO A VAŠE
CHODIDLÁ MAJTE MIMO ŠTIEPANÉHO DREVA A VŽDY MIERTE VAŠE ÚDERY NA ČASŤ DREVA NAJVIAC
VZDIALENÚ OD VÁS.)
ZAČÍNAME POUŽÍVAŤ KLINOVÚ SEKERU
1. Držte klinovú sekeru za spodnú rukoväť na vodiacej trubici a zdvihnite ju
smerom nahor. Pozor na ostrie. Zvyknite si nosiť klinovú sekeru za túto
rukoväť.
2. Keď sa chystáte použiť klinovú sekeru, umiestnite LOGMATIC klinovú
sekeru na pevný povrch a odskrutkujte skrutku držiacu chránič ostria
(obr.1). Uvedomte si, že keď je skrutka odskrutkovaná, tak bude
odomknutý systém blokovania údernej tyče a vodiacej trubice istiaci ich
pokope pri preprave a skladovaní.
POUŽÍVANIE KLINOVEJ SEKERY

Noste vhodné ochranné oblečenie. Použite hrubé bezpečnostné rukavice a vhodné topánky!
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Pevný a vodorovný povrch (napr. betónová platňa) je potrebný pre efektívne štiepanie. Ak nemáte
k dispozícii LOGMATIC štiepaciu platňu, tak totožnou náhradou môže byť veľký peň, kus hrubej preglejky,
drevotriesková doska alebo platňa z kusov dosák.
Umiestnite kus dreva, ktorý chcete štiepať smerom nahor, na štiepaciu platňu a umiestnite ostrie klinovej
sekery na kus dreva.
Uvedomte si, že si môžete vybrať zvolený bod štiepania s precíznosťou a tým využiť prirodzené pukliny
v dreve. (viď obr.2)
Držte naďalej klinovú sekeru za spodnú rukoväť jednou rukou, potom druhou rukou uchopte údernú tyč
a udrite ňou, aby sa ostrie klinovej sekery zaborilo do dreva a ostalo tam. Nasledovne uchopte klinovú sekeru za
obe rukoväte na údernej tyči a dvihnite ju. Snažte sa udržať údernú tyč v pravom uhle voči vrchu štiepaného kusu
dreva. Viď obr.3.
Keď štiepate veľké kusy dreva, tak nezačínajte od stredu takého kusu. Namiesto toho, začnite postupne
od obvodu kusu.
Štiepanie je jednoduchšie touto cestou a nebudete musieť manipulovať s totožným kusom viackrát. Viď
obr.4.
Obyčajne sa zadný koniec uzla neoddelí od kmeňového dreva paralelne s uzlom. Rozštiepte najprv kus
dreva z ostatných smerov a pokiaľ je to potrebné umiestnite uzlový kus plocho na štiepaciu platňu a umiestnite
ostrie sekery tesne k vrchnej alebo spodnej časti paralelne s rastom dreva, aby sa rozštiepilo. Môžete taktiež
umiestniť dlhý kus predštiepaného dreva naplocho na štiepaciu platňu a štiepať ho na enšie kúsky ďalšími údermi
po stranách. Viď obr.5.
Keď budete štiepať malé kusy dreva, s priemerom menším ako 30cm, tak práca bude jednoduchšia, ak si
zoskupíte takéto kusy dokopy použitím na to určeného LOGMATIC štiepacieho koša (viď obr.6). Ak tento kôš
nemáte, môžete dať kusy dreva dokopy pomocou obruče zo starej automobilovej pneumatiky. Povkladajte drevo,
ktoré chcete štiepať voľne do rámu štiepacieho koša, aby tam bolo dostatočné miesto pre štiepanie dreva. Čoskoro
si uvedomíte, že môžete štiepať drevo jednoducho kus po kuse, bez toho, aby ste sa museli zohýnať a dvíhať kúsky
dreva. Viď obr.7‐10.
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ZLEPŠOVANIE TECHNIKY
Keď zvládnete základné techniky, môžete používať viac sily jednou rukou a odhadnúť, že daná sila je
postačujúca na rozštiepenie dreva. Odporúčame, aby ste umiestnili veľké kusy do štiepacieho koša pred ich
štiepaním, aby zostali v zvislej polohe a navzájom sa podopierali. Nasledovné štiepanie a príprava triesok je možná
kontrolovaným spôsobom.
Pamätajte, na konci udierania nemusíte tlačiť ostrie do dreva. Zabáranie ostria je založené na rýchlosti
údernej tyče. Na konci každého úderu by ste mali jemne uvoľniť držanie rukoväte a umožniť údernej tyči urobiť jej
prácu.
UKONČENIE PRÁCE
Keď ste skončili zo štiepaním dreva, umiestnite klinovú sekeru do horizontálnej polohy a opätovne
pripevnite chránič ostria. Bez chrániča môže sekera spôsobiť vážne zranenie.
Pred dotiahnutím skutky sa uistite, že úderná tyč je vsunutá kompletne, v opačnom prípade vodiaca trubica
nebude správne zaistená.
Klinovú sekeru skladujte v horizontálnej polohe, alebo ju zaveste za chránič ostria na hák na bezpečnom
mieste a pokiaľ klinovú sekeru prepravujete v aute, tak ju umiestnite v batožinovom priestore a pevne ju zaistite na
mieste.
LOGMATIC SÚSTAVA
Ako používateľ sústavy LOGMATIC môžete získať viac, a to vrátane bezpečnosti, efektívnosti a ergonómie,
ak okrem klinovej sekery budete používať taktiež štiepaciu platňu a štiepací kôš.
Pokiaľ je štiepací kôš umiestnený na štiepacej platni, tak je automaticky umiestnený v správnej polohe.
K platni je upevnené madlo, vďaka ktorému je možné platňu a taktiež kôš (spolu s drevom) zdvihnúť ležato, aj keď
používateľ jednu ruku práve používa ako oporu sústavy.
Keď postavíte kôš ležato, tak sa sformuje na kôs na prenášanie s rúčkami a opornými nohami.
Drevo v koši môže byť prenesené k miestu uskladnenia alebo k ohnisku. Pamätajte, že štiepací kôš nesmie
byť umiestnený bližšie než jeden meter od ohňa, aby nedošlo k jeho prehriatiu.
Keď používate sústavu LOGMATIC, nie je potrebné premiestňovať rovnaký kus dreva viac ako raz, alebo ho
prenášať vo vašich rukách. Všetky časti práce sú vykonávané rozumne s minimom námahy a čo je dôležité, najmä
so zlepšenou bezpečnosťou.
Pokiaľ by ste našli nejaké nedostatky v tomto návode alebo v sústave LOGMATIC, prosím, pošlite nám
Vaše komentáre a návrhy.
Budeme vďačný za všetky komentáre, keďže naším cieľom je sústavne zlepšovať tento produkt.
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