
Handleiding Klover 5 & Klover 7 
 

 

 

 

Let op: het niet volgen van onderstaande richtlijnen en verdere handleiding kan 

permanente defecten veroorzaken. 

 

• Draai voor gebruik altijd de ontluchtingsschroef open. Na gebruik weer dicht. 

• Gebruik een verlengkabel van minimaal 3x1,5 mm en maximaal 25 meter lang (advies 

= < 10 meter). 

• Koppel nooit meerdere verlengkabels aan elkaar. 

• De machine dient horizontaal opgeborgen te worden. 

• Wanneer een lastige houtblok niet direct splijt, stop dan de bediening en probeer 

opnieuw (eventueel aan de zijkant van de houtblok). 

• Maak na de kloofwerkzaamheden de machine schoon volgens handleiding. 

 

LEES VOOR GEBRUIK DE GEHELE HANDLEIDING. 

 

 

 

Naast houtklovers bieden wij meerdere producten 

voor het verwerken van haardhout. 

Deze zijn verkrijgbaar via onze Timbershop. 

 

www.Timbershop.nl  // www.Timbershop.be 

Dé shop oor haardhoutbe erking  

 

 

Zagen, Kloven, Houtopslag &-transport,  

Stoken, Tuin en veel meer. 
 

Tip: schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 

spectaculaire acties en het laatste Timbernieuws! 
(inschrijven is mogelijk onderaan de pagina op www.timbershop.nl [of .be]) 

 

 

 

  

http://www.timbershop.nl/


KLOVER 5 & 7 
Timber XL – Houtkloofmachine 

www.Timbershop.nl 

 

  



Inhoud levering (kleuren kunnen afwijken) 

 
 

 

Aanvullend voor Klover 7 (onderstel) 
 

 



Montage  

 

 
 

  



 
  



 
 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



Montage onderstel 
 

 
  



 
  



 
 



 
 



 
 



 
 

  



Oliepeil controleren 

 

 
 



 
 



Gebruik 

 

 
 



 

 

 



 
 



 
 

 

  



Blokkering verhelpen  

Leg een blokje onder de houtstam, om deze vervolgens met de duwblok van het mes te verwijderen.  

 

 
  



Reiniging 
 

 
 

  



Transport 
Draai de ontluchting dicht en plaats de machine horizontaal in opslag. 

 

 
 

 

  



Technische gegevens 
 

Model Klover 5 Klover 7 

Aansluiting 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Beschermklasse F F 

Veiligheidsaard IP 54 IP 54 

Nominaal vermogen 1,5 kW, S3/20% 2,6 kW, S3/20% 

Onbelast toerental 2820 min-1 2820 min-1 

Tank hydraulische olie (HLP 46) 3,2 l 3,2 l 

Max. hydraulische druk 200 bar 240 bar 

Max. splijtslag 390 mm 390 mm 

Max. splijtdruk 5 ton 7 ton 

Werkstuklengte 250-520 mm 250-520 mm 

Advies werkstukdiameter 50-250 mm 50-350 mm 

Splijtzuil 80x120 mm 80x120 mm 

Voorloopsnelheid 5,8 cm/s 5,8 cm/s 

Terugloopsnelheid 7,4 cm/s 7,4 cm/s 

LxBxH in mm 1470x405x620 mm  1470x405x620 mm 

Gewicht 63 kg 71 kg 

Geluidsniveau 85 dB(A) 85 dB(A) 

 

 

 

Algemene veiligheidsvoorschriften 
 

1. Zorg voor een opgeruimde werkplek. 

- een niet opgeruimde werkomgeving kan tot ongevallen leiden. 

2. Houdt rekening met omgevingsfactoren. 

- Laat elektrische machines niet in de regen staan. 

- Gebruik elektrische machines niet in een vochtige of natte omgeving. 

- Zorg voor een goede verlichting op uw werkplek. 

- Gebruik elektrische machines niet op plaatsen waar een brand- en explosiegevaar aanwezig is. 

3. Bescherm u zelf tegen elektrische schokken. 

- Vermijdt lichamelijk contact met geaarde onderdelen (radiatoren, Electro haarden, koelapparatuur 

etc.). 

4. Houdt andere personen op afstand. 

- Laat andere personen, in het bijzonder kinderen, niet de machine of de kabel aanraken. Zorg ervoor 

dat ze niet op uw werkplek kunnen komen. 

5. Zorg voor een veilige opslag van niet gebruikte elektrische gereedschappen. 

- Ongebruikte elektrische machines moeten op een droge, hoge of afgesloten plaats, buiten het 

bereik van kinderen worden opgeslagen. 

6. Overbelast elektrische machines nooit. 

- werkt beter en veiliger als u binnen het prestatie bereik van uw machine blijft. 

7. Gebruik de juiste elektrische machine. 

- Gebruik geen lichte/ zwakke machines voor zware werkzaamheden. 

- Gebruik de machine niet voor werkzaamheden waarvoor hij niet gemaakt is. 

8. Draag geschikte kleding. 

- Draag geen loshangende kleding of sieraden, u kunt dan worden vastgegrepen door bewegende 

onderdelen. 



- Bij buiten werkzaamheden zijn schoenen gewenst met stalen neuzen en stroeve zolen zodat u niet 

kunt uitglijden. 

- Draag bij lange haren een haarnet. 

9. Gebruik een veiligheidsuitrusting (PBM). 

- Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming. 

- Gebruik bij werkzaamheden die stof veroorzaken een stofmasker. 

10. Gebruik de elektrische kabel niet voor doelen waarvoor hij niet bestemd is. 

- Gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken. 

- Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe voorwerpen. 

11. Zet het werkstuk goed vast. 

- Gebruik de spanklemmen of een schroefstok om het werkstuk vast te houden. 

U houdt het daarmee veiliger vast dan met uw eigen handen. 

12. Vermijdt een niet normale lichaamshouding. 

- Zorg voor een stabiele stand en blijf altijd in evenwicht. 

13. Onderhoud uw gereedschap zorgvuldig. 

- Volg de aanwijzing op voor smering en het vervangen van onderdelen zoals de beitels. 

- Controleer regelmatig de elektrische machine aansluiting/ kabels en laat deze bij beschadiging 

vervangen door een erkende vakhandelaar. 

- Controleer verlengkabels regelmatig en vervang deze als ze beschadigd zijn. 

- Houdt de handgrepen droog, schoon en vet en olie vrij. 

14. Neem de stekker uit het stopcontact. 

- Als u de elektrische machine niet gebruikt, bij onderhoudt of bij vervanging van gereedschappen. 

15. Laat geen handgereedschap achter op de machine. 

- Controleer voordat u de machine inschakelt, of steeksleutels, instel gereedschappen en overige 

handgereedschappen verwijdert zijn van de machine. 

16. Vermijdt een onverwachte start. 

- Wees er van overtuigd, dat de schakelaar van de machine op uit/ off staat bij het in gebruik nemen 

van de machine. 

17. Gebruik verlengkabels die voor buitengebruik bedoeld zijn. 

- Gebruik alleen voor buitenwerkzaamheden bedoelde verlengkabels. 

18. Wees opmerkzaam. 

- Let goed op wat u doet. Ga met verstand te werk. Gebruik de elektrische machine niet als u: 

ongeconcentreerd en of moe bent; 

- u onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen bent, waardoor uw beoordelingsvermogen is 

verminderd. 

19. Controleer de elektrische machine. 

- Voor het gebruik van elektrische machines moeten beschermhulpstukken of licht beschadigde 

onderdelen goed worden beoordeeld op het functioneren. 

- Controleert u of beweegbare onderdelen vrij kunnen functioneren en niet klemmen of dat er 

beschadigingen aan zijn. Betreffende onderdelen moeten correct zijn gemonteerd en aan alle eisen 

voldoen om een veilig en doeltreffend gebruik van de machine te kunnen garanderen. 

- Beschadigde beschermingsonderdelen mogen uitsluitend door een erkende vakhandelaar worden 

gerepareerd of vervangen tenzij anders in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. 

- Beschadigde schakelaars moeten door een erkende vakhandelaar worden vervangen. 

- Gebruik geen elektrische machines waarvan de aan/uit schakelaar niet meer functioneert. 

20. VOORZICHTIG! Het gebruik van niet toegestane hulpstukken en accessoires kan verwonding 

gevaar opleveren. 

21. Laat uw elektrische machine door een erkende vakhandelaar repareren. 

- Deze machine voldoet aan alle relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen uitsluitend 

door een erkende vakhandelaar of onze eigen service dienst plaatsvinden. Daarnaast mogen 

uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt anders kan dit tot ongevallen leiden. 

 



Speciale veiligheidsvoorschriften voor houtklovers 
• Let op de aa s hu i gssti ke s op de a hi e, deze ag u ooit e ijde e . 
• De eiligheids oo zie i ge  oge  iet gede o tee d of onbruikbaar gemaakt worden. 

• Co t olee  oo dat u egi t et de e kzaa hede  of eiligheidss stee  goed e kt e e als het 
correct functioneren van de tweehand bediening. 

• De a hi e is zo o t o pe  dat hij doo   pe soo  edie d oet o de . Laat gee  andere 

personen het te kloven houtstuk vasthouden. 

• Voo  het ge uik de houtklo e  op ee  lakke e  sta iele o de g o d opstelle . Zo g oo  
voldoende bewegingsvrijheid. 

LET OP! Op ecologische gronden plaats u de hout kloofmachine altijd op een vaste en dichte 

ondergrond, om verontreiniging van de ondergrond te voorkomen. 

• Ge uik de houtkloof a hi e allee  i  d oge o sta dighede  dus ooit i  de ege . 
• Bij e kzaa hede  i  ee  afgeslote  ui te altijd oo af aststelle  dat de ui te ij is a  
gassen, rookgassen of ontvlambare stoffen. 

• Co t olee  oo dat u egi t et eke  de a hi eka el e  de e e tuele e le gka els op 
beschadigingen. 

• Co t olee  of e eeg a e o de dele  ij ku e  fu tio e e  e  iet kle e  of dat e  
beschadigingen aan zijn. Betreffende onderdelen moeten correct zijn gemonteerd en aan alle eisen 

voldoen om een veilig en doeltreffend gebruik van de machine te kunnen garanderen. 

• De etspa i g oet et de op het t pe plaatje aa gege e  spa i g o e ee ko e . 
• Ge uik ij buiten gebruik uitsluitend verlengkabels die hiervoor geschikt zijn. 

• Bij ge uik uite  oet het stop o ta t oo zie  zij  a  ee  aa dleks hakelaa . 
• Let e op dat ij het klo e  de o plete houtsta  op de e ktafel ligt. 
• Leg het te klo e  hout altijd verticaal op de werktafel. Probeer nooit hout horizontaal te kloven. 

• Kloof altijd aa  éé  houtstuk tegelijk. 
• Kloof gee  hout dat olledig at is, e k ooit i  de ege . 
• Kloof gee  houtsta e  aa i  zi h oo e pe  ijze  et .  e i de . 
• Voo  het opheffen van storingen of het verwijderen van vastgeklemde hout stukken het apparaat 

uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Verwijder daarna pas het houtstuk uit de 

machine. 

• P o ee  ooit de hout kloof a hi e te elade  als de kloof eitel nog in beweging is. 

• Buig ooit o e  het houtstuk i e  het kloof e eik  te ijl de kloof eitel og e eegt. 
• Plaats ooit u  ha d of oet tusse  het houtstuk e  de kloof eitel . . tusse  het houtstuk e  het 
hydraulische duw blokblok. 

• Houd u  ha den verwijdert van de machine, als de kloofbeitel aan teruglopen is. 

• Ga ooit op de a hi e staa  e  deze ag iet getakeld o de . 
• Belast de a hi e iet zo z aa  dat hij tot stilsta d ko t. 
• D aag altijd pe soo lijke es he iddele  PBM . 
> Gehoorbes he i g oo  het e i de e  a  isi o’s op doofheid/gehoo es hadigi g. 
Let op! Lawaai kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Wanneer de geluidsdruk boven de 80 dB(A) 

komt, moeten gehoorbeschermers gedragen worden. 

> Mond en neus bescherming om risico’s te e i de e  a  het i  ade e  a  ge aa lijke 
stofdeeltjes. 

> Oog es he i g o  de isi o’s te e i de e  op oogletsel. 
> Veiligheid schoenen met stalen neuzen. 

> Werkhandschoenen. 

• Deze a hi e ag allee  ge uikt o de  doo  pe so e , die et het gebruik van hout 

kloofmachines vertrouwd zijn. Personen onder 18 jaar mogen alleen in het kader van een 

beroepsopleiding onder toezicht van een leraar/ coach of mentor de machine gebruiken. Personen 

onder de 16 jaar mogen de machine niet gebruiken. 



• Fouten/ storingen aan de machine maar ook beschadiging van beschermkappen of 

veiligheidshulpstukken moeten direct nadat ze opgemerkt zijn worden doorgegeven aan de 

verantwoordelijke personen. 

• Laat de a hi e iet zo de  toezi ht . . iet te la g o elast draaien. 

• De es he kappe  of eiligheidshulpstukke  oete  a het eëi dige  a  het o de houd of 
reparatie direct weer gemonteerd worden. 

• Bij het e late  a  de e kplek de oto  uits hakele  e  de stekke  uit het stop o ta t hale . 
 

Overige risico‘s 
Ook ij ge uik a  de a hi e aa oo  hij ge aakt is ku e  og de olge de isi o’s opt ede : 
- Verwondinggevaar voor vingers en handen doordat niet volgens de aanwijzingen plaatsen of 

begeleiden van het houtstuk. 

- Verwondinggevaar door wegslingerende materiaalresten door een niet juiste werkhouding of door 

het foutief invoeren van het materiaal. 

- Verwondingen door het aanraken van onder spanning staande onderdelen bij geopende of defecte 

elektrische onderdelen 

- Verwondinggevaar door stroom, bij gebruik van niet veilige verlengsnoeren of stopcontacten. 

- Brand- en uitglijd gevaar door weggelopen hydraulische olie. 

- Beschadiging van het gehoor door langere tijd zonder gehoorbescherming te werken. 

 

O e ige isi o’s ku e  ge i i alisee d worden door de machine te gebruiken waarvoor hij is en de 

veiligheidsvoorschriften te hanteren waarbij ook de volledige gebruiksaanwijzing gelezen dient te 

worden. 

 

WAARSCHUWING 
Het buitenwerking stellen, veranderen, blokkeren, aanbouwen, ombouwen, verwijderen van 

onderdelen van de veiligheidsinrichting op de machine is ten strengste verboden en kan tot ernstige 

verwondingen c.q. levensgevaarlijke situaties leiden. 

 

Te kloven houtstammen 

Lengte: 15-52 cm 

Dikte (diameter): 5-25 cm voor Klover 5 // 5-35 cm voor Klover 7 

 

Geadviseerd wordt geen nat hout te kloven. Deze zijn lastiger te kloven en klemmen sneller rondom 

het splijtmes. Laat hout ook niet een aantal jaren indrogen. Hierdoor worden de houtstammen een 

stuk harder.  

 

Tip: kloof na een aantal maanden. Dan is het eerste vocht uit de stam, maar is deze ook niet volledig 

ingedroogd.  

 

Hydrauliek 

Het  hydraulische  systeem  is  een  gesloten  circuit  met  een  olietank,  oliepomp  en drukbeveiliging 

ventiel. Dit mag niet verandert of gemanipuleerd worden. Aansluitingen en verbindingen regelmatig 

op dichtheid controleren. Indien nodig opnieuw goed vastzetten. 

 

Wees er van overtuigd dat de machine en het werkbereik schoon is en vrij van olieresten. Brand en 

uitglijd gevaar. 

Nooit de machine gebruiken als er risi o’s zij  . .t. de h d aulis he loeistoffe .  
•  Co t olee  oo  i ge uik a e of e  oldoe de h d aulis he olie i  het s stee  zit ta k 
controleren).  

 



→ Olie apa iteit: ,  Lite   

 

Controle hydraulische oliepeil 

Geadviseerd wordt na de eerste 50 werkuren de hydraulische olie te verversen. Vervolgens na iedere 

250 werkuren.  

 

De duwblok (A) staat in de startpositie. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Kantel de 

houtklover zodat de olie afvoerbout naar boven wijst. Zie onderstaande afbeelding. 

LET OP! Voor het kantelen en vasthouden van de machine is een tweede persoon aan te raden. 

 

 

 

 

Afvoerbout incl.peilstok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draai de olie afvoerbout incl. de peilstok los en verwijder deze. Let daarbij op de olieafdichting 

(rubberen ringetje rondom schroefdraad). Maak de oliepeilstok schoon evenals de olieafdichting. 

Plaats de oliepeilstok tot de aanslag weer in de opening. Haal de oliepeilstok er weer uit, 

→  Ligt het olie i eau tusse  de eide a ke i ge  da  is er voldoende olie in de tank. 

→  Ligt het oliepeil o de  de a ke i g, da  oet u h d aulis he olie gaa  ij ulle  (schone trechter 

gebruiken). Controleer nogmaals goed de olieafdichting op beschadigingen en indien noodzakelijk 

vervangen. Draai de olie afvoerbout met peilstok weer vast. 

 

 

Hydraulische olie vervangen   

De  eerste  olie  moet  u  vervangen  naar  50  bedrijfsuren  en  daarna  iedere  250 bedrijfsuren. 

Plaats een opvangbak (minimaal 4 liter) onder de houtklover/afvoerbout. Draai de afvoerbout (incl. 

peilstok) los en verwijder deze. Let daarbij op de olieafdichting. 

 

Kantel de machine om de olie in de opvangbak te laten weglopen. 

 

LET OP! Voor het kantelen en vasthouden van de machine is een tweede persoon aan te raden. 

 

Giet de schone hydraulische olie in de opening (3,2 Liter). Gebruik hiervoor een schone trechter. 

Maak de oliepeilstok schoon evenals de olieafdichting. Controleer nogmaals goed de olieafdichting 

op beschadigingen en indien noodzakelijk vervangen. Draai de olie afvoerbout met peilstok weer 

vast. 

 

Gebruikte motorolie milieuvriendelijk afvoeren. Wij adviseren oude olie in een afgesloten tank af te 

leveren bij een recycle center of een verzamelstation. Oude olie niet in een afvalton, sloot, afvoerput 

of op de grond laten weglopen. 

 

Aanbevolen hydraulische olie 



Voor de hydraulische kloofmachine zijn hydraulische oliën beschikbaar in de handel, zoals 

bijvoorbeeld SHELL Tellus 10-46, Esso Nuto H46, DEA HD B46 geschikt. Als alternatief zijn alle 

gelijkwaardige hydraulische oliën geschikt met een viscositeit klasse van HLP 46. 

 

Geen  andere  oliesoorten  gebruiken!  Gebruik  van  ander  oliesoorten  beïnvloed  het functioneren 

van de hydraulische cilinders. 

 

Onderhoud & opslag houtklover 
 

Wordt de machine voor een langere tijd (meer als 3 maanden) niet gebruikt, dan moet deze grondig 

worden gereinigd. De houtklover dient opgeslagen te worden op een droge plaats. 

 

Reinigen van de machine 

•  Ve ijde  oo  alle e kzaa hede  de stekke  uit het stop o ta t. 
•  Ge uik oo  het ei ige  a  de ku ststof o de dele  ee  o htige doek. Ge uik gee  ei igi g 
of, oplosmiddelen of scherpe voorwerpen. . 

•  Ve ijde  ha s este . 
•  Maak de ovenkant van de hout kloofmachine schoon met een geschikte onderhoud en reiniging 

spray. 

•  Ve ijde  de elu hti gsope i ge  e  e eeg a e dele  egel atig a  stof doo iddel a  ee  
borstel of penseel. 

•  Olie alle e eeg a e etaal o de dele  egel atig in. 

•  Co t olee  het oliepeil . . e a g de h d aulis he olie. 
 

Garantie 
De garantieperiode is 24 maanden voor particuliere gebruikers en begint met de datum van aankoop 

van het apparaat. De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvolkomenheden die op materiaal- 

en/of productiefouten zijn terug te voeren. Bij een claim betreffende een onvolkomenheid, in de zin 

van garantie, dient de aankoopfactuur - die de verkoopdatum bewijst - met de aankoopdatum 

bijgesloten te worden. 

 

De e t a- odelle  a  Klo e  zij  oo zie  a  5 jaa  ga a tie.  
 

Uitgesloten van garantie zijn verkeerd gebruik, zoals bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van 

geweld, beschadigingen door vreemde invloeden of vreemde voorwerpen evenals het niet naleven 

van gebruiks- en montageaanwijzingen en normale slijtage. Uitsluiting van garantie wordt 

beoordeeld door onze monteurs en gemaakte kosten (transport, arbeid en onderdelen) worden 

betaald door de klant/eindgebruiker. 

 

Belangrijke informatie voor klanten 

Houd er rekening mee dat een retourzending, binnen of ook buiten de garantieperiode, principieel 

in de originele verpakking uitgevoerd zou moeten worden. Door deze maatregel worden onnodige 

transportschaden en hun vaak controversiële regelgevingen effectief vermeden. Enkel in de 

originele doos is uw apparaat optimaal beschermd en blijft daardoor een soepele verwerking 

gewaarborgd. Wordt uw houtklover op een pallet geleverd, bewaar deze dan voor toekomstig 

transport. 

 

Service 
Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing 

nodig? Tel.: +31 (0)438 521 544  // E-Mail: info@timberxl.com  

 

mailto:info@timberxl.com


 

Symbolen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mogelijke problemen en oplossingen 

 

 
 

 


